
 
 

De Europa Ziekenhuizen zijn op zoek naar een 

STAFMEDEWERKER (M/V) BIJ DE MEDISCHE DIRECTIE 

Onze Medische Directie zoekt een stafmedewerker (m/v) om operationele en strategische 

ondersteuning te bieden. Onder toezicht van de Medisch Directeur bent u verantwoordelijk voor 

de toepassing van de strategische beslissingen op medisch vlak en begeleidt u de veranderingen 

in het medisch departement. 

Uw missie 
U streeft naar de verbetering van de medische diensten en u bent verantwoordelijk voor de 

transversale toepassing van de medische strategische beslissingen. U begeleidt de veranderingen 

naar een performant resultaat. U organiseert en bevordert de veranderingen in de medische 

organisatie naar een positieve impact in onze ziekenhuizen. 

In deze functie neemt u volgende taken op u: 

Planning en strategie: 

o U vervult een sleutelrol in de reflectie en de uitvoering van de medische strategie om de 

gewenste resultaten te bereiken; 

o U bent een spilfiguur in de invoering van een overkoepelende en multisite medische 

organisatie om de middelen en de processen te optimaliseren; 

o U ondersteunt de Medisch Directeur in de opvolging van de projecten en de beslissingen, 

en in de organisatie van de medische vergaderingen; 

 

Optimalisatie van de dienstverlening en ontwikkeling van de organisatie 

o U lost problemen op met betrekking tot de werking van de verschillende medische 

diensten; 

o U neemt deel aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid en ziet toe op de veiligheid van 

de zorg in de medische diensten; 

o U ziet toe op de toepassing en de naleving van de medische normen en procedures, 

onder meer in het kader van het accrediteringsprogramma van de Ziekenhuizen; 

o U beheert de medische rekrutering in overeenstemming met de strategische prioriteiten 

van de Ziekenhuizen; 

o U werkt nauw samen met de artsen en u maakt een inventaris op van hun noden en 

wensen; 

o U zet zich in om de samenwerking en de dialoog tussen de verpleegkundige en medische 

departementen te intensiveren en te optimaliseren; 

 

Projectbeheer 



 
 

o U coördineert medische projecten van A tot Z (onder meer preoperatief klinisch 

onderzoek, klinische zorgpaden) en u gebruikt een beproefde methodologie van 

projectbeheer in hun uitvoering; 

o U leidt en motiveert de artsen en medewerkers betrokken bij de projecten door duidelijke 

afspraken te maken, praktische voorschriften op te stellen, en duidelijke en ambitieuze 

doelstellingen vast te leggen; 

 

Interne en externe vertegenwoordiging 

o Op vraag van de Medisch Directeur vertegenwoordigt u de Medische Directie op interne 

en externe vergaderingen. 

 

Profiel 
o U bent houder van een diploma van arts of een verwant diploma, en u beschikt bovendien 

liefst over een diploma in ziekenhuisbeheer; 

o U hebt minstens 10 jaar beroepservaring, met ziekenhuiservaring in projectbeheer en 

management; 

o U kunt zich perfect in het Nederlands en in het Frans uitdrukken; 

o U kent het landschap van de volksgezondheid in België, de werking van het 

ziekenhuismilieu en hebt liefst ook ervaring in ziekenhuisbeheer; 

o U bent heel vaardig in plannen, organiseren en beheer van prioriteiten; 

o U bent heel vaardig in communicatie, onderhandelen, conflictbeheer en 

overtuigingskracht; 

o U bent uiterst nauwkeurig, denkt analytisch en strategisch, werkt oplossingsgericht en 

strevend naar continue verbetering; 

o U bent proactief met een hoog gevoel voor verantwoordelijkheid en degelijk werk; 

o U kunt goed in team werken en motiveren; 

o Ethiek, deontologie en respect voor vertrouwelijkheid zijn kernbegrippen voor u; 

o U kunt goed werken met de gebruikelijke informaticatoepassingen (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook). 

 

Wij bieden 
Wij bieden u een voltijds arbeidscontract onder het statuut van zelfstandige of loontrekkende in 

een modern en geavanceerd ziekenhuis op het vlak van technologie en innovatie. Stafmedewerker 

bij de Medische Directie is een gevarieerde en ambitieuze functie, die u de kans biedt om een 

centrale rol te spelen in de professionalisering van de instelling en in een voortdurend evoluerende 

omgeving. U geniet een interessant loonpakket, volgens uw ervaring en expertise. 

Als u meer info wenst over de functie, aarzel niet om contact op te nemen met Dr. Y. de Meeûs 

d'Argenteuil, Medisch Directeur, per mail via y.demeeus@euzh.be. 

Kandidaturen worden aanvaard tot 29/03/2020. 

Interesse? Soliciteer via onze rekruteringswebsite. 

http://workat.europehospitals.be/vacatures/vacature-stafmedewerker-medische-directie-6767864-11.html#.XlkthMuWyM8

