HSP A25/19: Kinderpsychiater,

dienst Kinderpsychiatrie, UMC Sint Pieter Brussel

Locatie
UMC Sint Pieter, Hoogstraat 322, 1000 Brussel

Bedrijfsdetails
Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande
medische zorgen terechtkan. Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de
volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons
universitair
karakter.
Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze
verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze kracht om ons dagelijks met hart en ziel in te zetten
voor de Brusselse patië nten en patië nten van elke origine.
Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze
verschillende themazieken, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie.
Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het netwerk iris dat de Brusselse openbare en universitaire
ziekenhuizen verenigt. Wij werken nauw samen met vele partners zoals huisartsen, het OCMW en
andere verzorgings- en hulpinstellingen.
Onze belangrijkste rijkdom? Onze medewerkers die de ambassadeurs zijn van de 5 waarden die onze
dagelijkse activiteiten beheersen: respect, innovatie, engagement, kwaliteit, solidariteit.

Functie
-

Raadplegingen: individuele verzorging van kinderen (0-18 jaar) en gezinszorg. De
belangrijkste redenen voor raadpleging zijn gezinsproblemen, leermoeilijkheden en
ontwikkelingsstoornissen.
Pediatrische verbindings aankondigingen en nood afdelingen in versterking/ondersteuning
van assistent-artsen en psychologen.
Missie om assistent-artsen en stagiairs te begeleiden, onderwijs missies.

De problemen zullen multifactorië le en complexe zijn gezien de over het algemeen precaire
populatie.
De meeste patiënten zijn Franstalig.

Profiel
-

De geneesheer Moet erkend zijn als doctor in de genees heel en veroskunde of de wettelijke
formaliteiten hebben vervuld me het oog op het bekomen van hun erkenning in deze
hoedanigheid.
Houder zij van titel van specialist in de discipline waartoe voormelde activiteitssector
behoort.
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-

Voldoen aan de vereiste kwaliteiten voor de funtie.

Aanbod
-

Een verrijkende en gevarieerde functie in een universitaire werkomgeving met een menselijk
gezicht;
Een interessant financieel statuut met ten laste neming van de professionele BV door het UMC;
Een taalpremie vanaf het slagen voor de Selorproef;
Maaltijdcheques, wetenschappelijk verlof, zorgen aan voorkeurstarief in alle ziekenhuizen
van het Irisnetwerk; Een performante technische omgeving.

Sollicitatie
-

Sollicitatieformulier : https://stpierrebru.talentfinder.be/nl/vacature/application/42314/hsp-a2519--geneesheer-specialist-voor-de-dienst-pedopsychiatry/application-form.aspx
Dr. Brigitte Vanthournout, hoofd van de dienst:
o brigitte.vanthournout@stpierre-bru.be
o Secretariaat: +32 2 535 47 54.
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