De Sint-Jozefskliniek Izegem als regionaal ziekenhuis en az groeninge als supra-regionaal ziekenhuis hebben een
intense samenwerking. Beide ziekenhuizen werken autonoom maar versterken mekaar in de uitbouw van het
medisch aanbod door het delen van artsen maar ook door bepaalde complementaire diensten samen te laten
werken. Zo werken de ziekenhuizen op vlak HR, IT, kwaliteit en communicatie al samen.
Beide ziekenhuizen maken deel uit van het E17-ziekenhuisnetwerk, samen met de ziekenhuizen van Deinze,
Waregem, Maria Middelares in Gent, Ronse en Zottegem.
Az groeninge, sinds 2013 JCI geaccrediteerd, is een dynamisch ziekenhuis met 1.046 bedden, 3.055 medewerkers,
250 artsen en 200 vrijwilligers. Al deze medewerkers staan jaarlijks in voor 35.000 ziekenhuisopnames met
overnachting, 74.500 dagopnames, 45.000 spoedopnames, 1.777 bevallingen en 47.500 ingrepen.
De Sint-Jozefskliniek is een middelgroot ziekenhuis van 271 bedden, 600 medewerkers, 90 artsen en meer dan 50
vrijwilligers. In Izegem worden 8000 ziekenhuisopnames, 17000 daghospitalisaties, 14500 spoedopnames en 500
bevallingen gerealiseerd.

KLINISCH BIOLOOG (m/v) − VOLTIJDS
Functie:


een voltijdse betrekking op zelfstandige basis in associatie met de andere klinisch biologen van het az groeninge
ziekenhuis in Kortrijk en de Sint-Jozefskliniek in Izegem;

Tot uw takenpakket behoort:





het mee leiding geven aan de afdelingen hematologie en microbiologie in az groeninge en Sint-Jozefskliniek
Izegem;
het mee verzorgen van de permanentie in de laboratoria van az groeninge en Sint-Jozefskliniek Izegem;
deel uitmaken van een wachtsysteem over alle domeinen van de klinische biologie;
participatie in het team ziekenhuishygiëne en de antibioticabeleidsgroep van de beide ziekenhuizen.

Van de kandidaat wordt volgend profiel verwacht:







arts/apotheker specialist in de klinische biologie;
master in de ziekenhuishygiëne (of bereidheid om deze opleiding te volgen);
getuigschrift opleiding antibioticabeleid is een pluspunt;
communicatieve vaardigheden;
constructieve ingesteldheid;
collegiale houding.

De startdatum wordt in onderling overleg vastgelegd.
Schriftelijke sollicitatie, samen met een volledig curriculum vitae, wordt verwacht tegen 30 november 2022 en dient
gericht te worden aan:







de voorzitter raad van bestuur az groeninge Kortrijk, mevr. M.D. DE JAEGERE
de voorzitter raad van bestuur Sint-Jozefskliniek Izegem, mevr. M. DELAERE
de algemeen directeur az groeninge Kortrijk, mevr. I. BUYSE
de algemeen directeur Sint-Jozefskliniek Izegem, dhr. B. CERIEZ
de medisch directeur az groeninge Kortrijk, dr. S. VANDERSCHUEREN
de medisch directeur Sint-Jozefskliniek Izegem, dr. G. LUYCKX
p/a az groeninge, President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk

Verdere informatie kan bekomen worden bij


prof. apr. N. CALLEWAERT, diensthoofd klinische biologie (nico.callewaert@azgroeninge.be)
p/a az groeninge, President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk (056/634245)

