MCH - MEDISCH CENTRUM VOOR HUISARTSEN
Maria Theresiastraat 63a
3000 Leuven
zoekt een uroloog voor campus Leuven
Organisatie
MCH (Medisch Centrum voor Huisartsen) is een organisatie met 2 poliklinieken (Leuven en Wezembeek-Oppem), een
labo en een uitgebreide huisartsenwerking. Het centrum brengt gespecialiseerde zorg op verwijzing van de huisarts
dichtbij de patiënten, zonder hen onmiddellijk naar het ziekenhuis door te verwijzen. We werken hierbij samen
met een 600-tal huisartsen. In onze 2 vestigingen zetten 173 medewerkers en 100 specialisten zich dag na dag in om
een professionele dienstverlening te leveren. Op jaarbasis komen ruim 90.000 patiënten op doorverwijzing van hun
huisarts in aanraking met onze polikliniek of de dienst radiologie. Daarnaast verwerken onze laboranten jaarlijks
meer dan 4 miljoen analyses.
De laagdrempeligheid waarmee onze patiënten tot bij ons komen, vertaalt zich ook in de wijze waarop we met
elkaar omgaan: er wordt gezocht naar collegiale samenwerking, in een open, informele en vertrouwelijke sfeer.
Verantwoordelijkheid en autonomie geven zorgt ervoor dat onze medewerkers kunnen groeien in hun job, maar ook
als persoon.
Wil je deel uitmaken van dit dynamisch team? Misschien is deze vacature jou wel op het lijf geschreven!
Patiënten komen in eerste instantie bij jou terecht op doorverwijzing van hun huisarts.
Verantwoordelijkheden:
-

Je identificeert de zorgbehoefte van de patiënt, bepaalt de behandeling en verstrekt de medische
verzorging
Je draagt bij tot een betere afstemming met de doorverwijzend arts (huisarts of specialist) rond de zorg van
de patiënt
Je houdt de medische dossiers up to date en zorgt voor een correcte informatiedoorstroming naar de
ondersteunende diensten
Je maakt deel uit van een team van artsen, en verplegend en administratief personeel
Je engageert je om minstens een halve dag per week consultatie te houden

Profiel:
-

Je hebt een erkenning in de Urologie, en werkt als zelfstandige
Je hebt een voorkeur voor algemene urologische aandoeningen
Je onderhoudt vlotte professionele contacten met de huisartsen
Interactie en samenwerking met de ondersteunende diensten (verpleging, administratie) is belangrijk voor
jou
Talenkennis (N/F/E) is een troef

Wij bieden:
- samenwerkingsovereenkomst als zelfstandige
- professionele omkadering in een stabiele maar dynamische omgeving
- volledig uitgeruste aantrekkelijke consultatieruimtes met moderne medische apparatuur
- uitbreiding van je professioneel netwerk
- parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving
Geïnteresseerden kunnen hun CV en motivatiebrief bezorgen:
 Bij voorkeur via email vacatures@mchlvwo.be
 Schriftelijk t.a.v. Dr. Hendrik De Vis, Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven
Meer info over het MCH kan u vinden op onze website www.medischcentrumhuisartsen.be
Maatschappelijke zetel: MCH Leuven cvba | Maria Theresiastraat 63A | 3000 Leuven
MCH Druivenstreek | Hardstraat 12 | 1970 Wezembeek-Oppem
Ondernemingsnummer: 0405.775.051

Tel: 016 31 01 00 Fax: 016 310 180
Tel: 02 785 03 45 Fax: 02 785 03 44
www.medischcentrumhuisartsen.be

