
Vacature: spoedarts (campussen Rumst en Bornem)

Jouw profiel

•  je bent bij voorkeur erkend als medisch specialist in de urgentiegeneeskunde of in de 
acute geneeskunde in België of je rondt binnen korte termijn je opleiding af.

•  je bent bereid te werken op campussen Bornem en Rumst.
•  je bent empathisch, communicatief, organisatorisch en stressbestendig.
•  je werkt zelfstandig, maar teamwerk en overleg met de medische en 

verpleegkundige equipe is een must.
•  je spreekt en schrijft vlot Nederlands, kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Wij bieden jou

•  een contract voor bepaalde of onbepaalde duur.
•  een parttime of fulltime functie als zelfstandige in een dynamisch,  

vlot bereikbaar regionaal ziekenhuis.
•  een brede waaier aan acute pathologie.

Interesse?

Je kan solliciteren via www.azrivierenland.be.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij:
•  dr. Ingeborg Claes, diensthoofd urgentiegeneeskunde campus Bornem 

via 03 890 16 96 of ingeborg.claes@azr.be.
•  dr. Idalia Van Hul, diensthoofd urgentiegeneeskunde campus Rumst 

via 03 880 92 01 of idalia.van.hul@azr.be. 

Maatschappelijke zetel: vzw AZ Rivierenland | ‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst 
vzw RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104

Campus Rumst
‘s Herenbaan 172
2840 Rumst

Campus Bornem
Kasteelstraat 23
2880 Bornem

Campus Willebroek
Tisseltsesteenweg 27
2830 Willebroek

Functiebeschrijving

AZ Rivierenland is ontstaan vanuit de intensieve samenwerking tussen het voormalige AZ Heilige Familie en de Sint-Jozefkliniek.  
Je kan ons terugvinden op 3 campussen: Rumst, Bornem en Willebroek, waarbij we in zijn geheel beschikken over 429 bedden en 
138 bedden op het dagziekenhuis.  

AZ Rivierenland wil haar patiënten dicht bij huis een ruim pakket aan gespecialiseerde zorg aanbieden. Samen met 1.270 
medewerkers en 220 artsen zorgen we dagelijks voor een kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg voor onze patiënten. 
Deze zorg voor onze patiënten begint bij gedreven, kwalitatieve medewerkers.

AZ Rivierenland is lid van het netwerk helix, waaraan ook het UZA, AZ Monica, AZ Klina en AZ Voorkempen verbonden zijn. 

Je maakt deel uit van een dynamische groep van spoedartsen, die ziekenhuisbreed werken op campussen Rumst en Bornem. 
In samenwerking met een team van gemotiveerde verpleegkundigen en medewerkers worden onze patiënten met acute 
problemen dagelijks met de beste zorgen omringd. 


