We zijn op zoek naar een ENTHOUSIASTE HUISARTS in
dienstverband.
De centra bestaan uit een multidisciplinair team (artsen, verpleegkundigen, kinesisten,
maatschappelijk werk en onthaalmedewerkers) die volgens het forfaitair betalingssysteem
werken.
Bijkomende ondersteuning is er van een psychologe, diëtiste en osteopaat.
Voor uitgebreide informatie over onze werking: www.bgc-althea.be of www.bgc-zenia.be
Functieprofiel
De huisarts staat in voor kwalitatieve geneeskundige zorgen op de eerste lijn:
 Het verlenen van integrale preventieve en curatieve geneeskundige zorg aan
patiënten vanuit een medisch-wetenschappelijk denkkader door interdisciplinair
samen te werken, teneinde hun gezondheid en sociaal welzijn te behouden, te
verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.
 Samen instaan voor en dragen van de verantwoordelijkheid voor de werking van het
centrum.
 Constructief meewerken aan de verdere uitbouw van het centrum in Opglabbeek.
Vereisten
 Diploma Master in de geneeskunde en Master-na-master in de
huisartsgeneeskunde
 Accreditering en erkenning als huisarts
 Woonplaats bij voorkeur in de ruime regio rond Genk of Opglabbeek
 In bezit van wagen en rijbewijs B
 Beheersen van de Nederlandse taal
 Goede communicatieve vaardigheden
 Vlot samenwerken in een multidisciplinaire setting
Wij bieden
 Een boeiende job in Althea en Zenia. Er is een nauwe samenwerking tussen de
teams van Genk met een jarenlange ervaring en de nieuwe praktijk in Opglabbeek.
 Dankzij de teamwerking kan jij je rol als huisarts optimaal invullen. Paramedische en
niet-medische taken worden maximaal opgenomen door de andere teamleden.
 Ondersteuning door een administratieve equipe voor basisadministratie, facturatie,
agendabeheer en medisch secretariaat.
 Een volledig ingerichte praktijk, geen investering vereist.
 We werken met CareConnect als EMD.
 Aandacht voor de balans werk-privé.

 Contract van onbepaalde duur – voltijdse of deeltijdse tewerkstelling is mogelijk
o Deze functie is – conform de wetgeving m.b.t. het forfaitair betalingssysteem
– niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk in de
prestatiegeneeskunde.
 Verloning volgens barema van PC 330.01 - IFIC klasse 20
 Andere legale voordelen:
o Maaltijdcheques
o Pensioenplan
o Tussenkomst in woon – werkverkeer
o Vergoeding voor dienstverplaatsingen en mobiele telefonie.
 Verzekeringen, BA, aansluiting bij beroepsfederaties, kosten voor arbeidsongevallen
en omnium dienstverplaatsing neemt het BGC eveneens ten laste.
 Extra vergoeding voor de weekendwachtdiensten in de huisartsenwachtpost.

Interesse?
Gelieve uw uitgebreide cv en motivatiebrief te bezorgen aan Anna Maltezis:
 Via e-mail: anna.maltezis@bgc-althea.be
 Voor vragen kan u terecht op 089/38 21 35 en vragen naar Anna

