
Anesthesist
met bijkomende ervaring in de algologie

voltijds

We leggen de nadruk op een fijne collegiale samenwerking om de groei van het operatiekwartier en de pijnkliniek 
te ondersteunen. Zo bouwen we mee aan AZ Voorkempen, een regionaal ziekenhuis dat professionele en 
attente zorg vooropstelt.

Profiel
• Je bent een enthousiaste en gedreven teamspeler die bereid is 

 » een substantiële bijdrage te leveren in de verdere uitbouw van de pijnkliniek.
 » de anesthesie in zijn volle breedte uit te oefenen.
 » deel te nemen aan de wachtdiensten intensieve zorgen.

• Je hebt een curriculum dat blijk geeft van een degelijke kennis van de anesthesie met aantoonbare 
bekwaming in de algologie.

• Je beschikt over goede en relevante referenties.

Aanbod
• Een groeiende werkomgeving met professionele ondersteuning.
• Een team van in totaal negen anesthesisten (deels ook intensivist) en een nefroloog-intensivist.
• Een aangename werksfeer en een goede verstandhouding met het verpleegkundig team.
• Ruimte om eigen projecten vorm te geven.
• Een aantrekkelijke, groene werkomgeving in de rand van Antwerpen die vlot bereikbaar is, ook vanuit 

Nederland (A16/E19 en A67/E34).
• Ondersteuning bij afhandeling van administratieve formaliteiten en eventuele Europese erkenningen.
• Voor meer informatie, kijk op www.azvoorkempen.be/werken-bij.

Interesse?
Verdere info kan je bekomen bij dr. Gerlinde Adriaenssens, medisch diensthoofd anesthesie  
(Gerlinde.Adriaenssens@emmaus.be) of bij dr. Pieter Jan Simons, hoofdarts-medisch directeur  
(Pieterjan.Simons@emmaus.be).

De kandidatuur met motivatiebrief en cv richt je aan dhr. Koen Vancraeynest, algemeen directeur  
(Koen.Vancraeynest@emmaus.be), aan dr. Philip Ardies, voorzitter medische raad (Philip.Ardies@emmaus.be) 
en aan dr. Pieter Jan Simons, hoofdarts-medisch directeur (Pieterjan.Simons@emmaus.be).

Met ruim 125 artsen en 1000 medewerkers stellen we alles in het werk om  
onze patiënten mensgerichte en deskundige zorg te bieden in een toegankelijke  
en groene omgeving dichtbij huis. Onze oprechte Kempense mentaliteit sijpelt door 
tot in de kleinste details en een glimlach is nooit ver weg. We dromen dan ook dat onze  
patiënten zich hier thuis kunnen voelen. Jij kan hierin mee het verschil maken.

AZ Voorkempen. Wij zorgen ervoor.


