ZELFSTANDIG HUISARTS (M/V/X) (A4636T)

Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van
Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt
zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme
en professionalisme centraal staan.
Vandaag is het OCMW op zoek naar een zelfstandig huisarts voor zijn rust- en
verzorgingstehuizen. Deze persoon is verantwoordelijk voor het verlenen van de routine- en
preventieve zorg die de patiënt nodig heeft. Hij/Zij zorgt voor een gepersonaliseerde medische
opvolging en verwijst de patiënt zo nodig door naar een gespecialiseerde arts. Dit is in
overeenstemming met het algemeen reglement van de medische activiteit.
Jouw verantwoordelijkheden
▪
▪
•
▪

Je bent verantwoordelijk voor de eerste diagnose en periodieke herbeoordelingen van de
bewoners die je verzorgt
Je geeft advies aan medisch en paramedisch personeel over de therapeutische behandeling van
de bewoners
Je zorgt voor de continuïteit van de verzorging van de patiënt, met name in geval van
ziekenhuisopname of terugkeer uit het ziekenhuis, onder andere via de verbindingsfiche
Je zorgt ervoor dat het medisch dossier en de verbindingsfiche van de patiënt worden
bijgehouden

Jouw profiel
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je beschouwt het rusthuis als een echte plek om te wonen
Je beschikt over uitstekende intermenselijke, luister- en communicatievaardigheden (zowel
mondeling als schriftelijk)
Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een goed aanpassingsvermogen
(beschikbaarheid, flexibiliteit, veelzijdigheid, dynamisme, reactievermogen)
Je hebt een open en dynamische houding, met zin voor initiatief en multidisciplinair werken
Je hebt een Belgisch diploma (Master in de geneeskunde, complementaire Master in de
algemene geneeskunde) of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het
buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
Je bent ingeschreven bij de Belgische Orde van Geneesheren en hebt een RIZIV nummer
Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
Je beschikt over basiskennis van de andere taal van het Gewest

Wij bieden
▪
▪
▪
▪

Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
Je wordt aangeworven via een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst
Deeltijds uurrooster
Toepassing van het RIZIV-tarief

Word lid van ons team!
Stuur
ons
zo
snel
mogelijk
je
volledige
sollicitatiedossier
via
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie of via het e-mailadres:
selections@ocmwbxl.brussels met verplichte vermelding van het referentienummer A4636T
Het sollicitatiedossier moet de volgende documenten bevatten :
▪ cv
▪ motivatiebrief

▪
▪
▪
▪

kopie van het (de) vereiste diploma('s) of gelijkwaardigheidsbeschikking waarmee het diploma
van de buitenlandse studie wordt gelijkgesteld aan het vereiste diploma
bij gebrek aan het diploma: een schriftelijk bewijs dat de aanvraag voor de gelijkwaardigheid
van het buitenlandse diploma in behandeling is
Bewijs van inschrijving bij de Belgische Orde van Geneesheren
Uw RIZIV-nummer

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op
onze website (“Werken bij het OCMW – Hoe solliciteren”)

