AZ Delta is een ziekenhuis dat toonaangevend wil zijn in kwaliteitsvolle zorg en een breed en gespecialiseerd
spectrum aan zorg aanbiedt. Vanuit een oprechte betrokkenheid garanderen 385 artsen en 4000 medewerkers de
zorg waarop elke patiënt recht heeft. AZ Delta heeft 1417 erkende bedden op 5 campussen; 3 in Roeselare, 1 in
Menen en 1 in Torhout. In 2019 gaat een nieuwe hoofdcampus open in Rumbeke.
Bouw mee aan ons nieuw ziekenhuis als

Kinder- en Jeugdpsychiater (m/v)
Dienst psychiatrie
(Intercampus)
De functie
Binnen AZ Delta wordt sterk ingezet op de uitbouw van de geestelijke gezondheidzorg in afstemming met de
belendende actoren uit het netwerk. Een belangrijke pijler hierin vormt de uitbouw van de kinderpsychiatrie. In
associatie met de Kliniek Sint Jozef Pittem en het Jan Yperman ziekenhuis starten we begin 2018 met een k-dienst
(daghospitalisatie).
De associatie psychiatrie bestaat op vandaag uit 4 psychiaters en wenst daarom uit te breiden met een enthousiaste
en gedreven kinder- en jeugdpsychiater. Als kinder- en jeugdpsychiater staat u in voor de opvolging van 19 posities
daghospitalisatie voor kinderen ( 12 in Ieper en 7 in Sint Idesbald Roeselare). Daarnaast maakt u deel uit van de
associatie voor de opvolging van patiënten binnen de PAAZ-dienst.

Uw profiel
 U beschikt over de erkenning als arts-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie in België of studeert af
tegen najaar 2017.
 U heeft een specifieke bekwaming in kinder- en jeugdpsychiatrie.
 U beschikt over een goede kennis van de Nederlandse en Franse taal.
 U beschikt over voldoende sociale vaardigheden in omgang met patiënten en collega’s.
 U bent gedreven en draagt bij tot de verdere groei van de dienst in een geest van samenwerking.
 U bent bereid om zich verder bij te scholen.
Aanbod
Wij bieden een uitdagende voltijdse job in een ziekenhuis in volle expansie. Het betreft een functie met een
zelfstandig statuut.
Geïnteresseerd?
Meer informatie over de inhoud van de vacante functie kan u verkrijgen bij het medisch diensthoofd Dr. Vandeputte
Ségolène op het telefoonnummer 051 23 80 92 of per e-mail op segolene.vandeputte@azdelta.be.
Gelieve uw motivatiebrief en cv te sturen naar medisch directeur dr. Marcelis via ludo.marcelis@azdelta.be
met dr. Vandeputte in cc.
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