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Het bedrijf  

 

Europ Assistance Belgium (EAB) is het Belgische filiaal van één van de 

wereldleiders op het vlak van de reisbijstand en is zelf de belangrijkste speler in 

de sector van de dringende medische bijstand in België.  

De klinische diensten worden verzorgd door een ploeg van artsen en 

verplegers/verpleegsters die ondersteuning biedt aan de operationele 

interventies van het bijstandsplateau. De ploeg draagt bij in de analyse van de 

kosten van de prestaties, verschaft informatie en medische expertise aan het 

personeel en aan de klanten, en verleent bijstand op afstand. Ze helpt bij het 

opstellen van polissen en bij de ontwikkeling van een netwerk van medische 

leveranciers. Ze treedt tevens op als tussenpersoon met de klinieken en 

ziekenhuizen, met de andere dienstverleningsplatformen van Europ Assistance 

en met de medische teams van de klanten. Verder kan de medische ploeg 

deelnemen aan ontmoetingen met klanten en draagt ze bij aan de 

voortdurende opleiding van het personeel van Europ Assistance Belgium. Het 

bedrijf voert zelf ook een deel van de repatriëringen via commerciële vluchten 

uit.  

De groep Europ Assistance (EA) heeft een ploeg van om en bij de 400 

gezondheidswerkers, in hoofdzaak geneesheren, verplegers/verpleegsters en 

paramedici, verspreid over de verschillende filialen. De groep ijvert voor 

homogene medische praktijken zonder echter de lokale specificiteiten uit het 

oog te verliezen.  De medische ploeg van de groep wordt aangestuurd door een 

Medische Directeur die bijgestaan wordt door een Senior Project 

Verantwoordelijke.  

 

  



 

Gezocht profiel  

 

Europ Assistance Belgium zoekt momenteel een ervaren en gemotiveerde 

geneesheer om het lokale medische team te omkaderen en te zorgen voor het 

behoud van de deskundigheid en het hoge performantieniveau in de 

samenwerking met de andere diensten van het bedrijf en in het bijzonder met 

de Operations en de commerciële ploegen.  

De integratie met de activiteiten van de andere entiteiten van de groep zal ook 

deel uitmaken van de missie van de weerhouden kandidaat.  Naast de 

kwaliteiten die vereist zijn voor het uitoefenen van de functie van Geneesheer 

Regulator, verwachten we van de kandidaat eveneens leiderschapskwaliteiten. 

De kandidaat moet tevens oog hebben voor het consequent in evenwicht 

houden van de verplichtingen op het vlak van professionele prestaties en de 

bijdrage aan de commerciële objectieven van het bedrijf.  

 

Toevertrouwde taken 

 

Naast de taken van Geneesheer Regulator besteedt de kandidaat minstens 1 

dag per week aan projecten van medische aard, aan het behoud en het 

opvolgen van de kwaliteit van de geleverde diensten, aan het beheer van de 

medische ploeg, dit alles in samenwerking met zijn collega’s artsen en 

verplegers/verpleegsters. De Medische Directeur aanvaardt deel te nemen aan 

administratieve en commerciële activiteiten die hem/haar door de directie 

gevraagd worden.  

 

  



 

Arbeidsvoorwaarden 

De activiteiten van geneesheer regulator worden verloond conform de 

voorwaarden van toepassing voor de Geneesheer Regulator.  

 

De medisch-administratieve taken zoals hierboven beschreven, worden 

eveneens verloond conform de van kracht zijnde normen binnen de sector van 

dringende medische bijstand.  

De Medisch Directeur rapporteert aan de General Manager van Europ 

Assistance Belgium voor alle administratieve aspecten. Hij/zij heeft een 

functionele rapporteringslijn naar de Medische Directeur van de Europ 

Assistance Group.   

 

 

 

Solliciteren 

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, kan u een motivatiebrief en 

curriculum vitae sturen naar de HR Director van Europ Assistance Belgium 

(hilde.goethuys@europ-assistance.be) die uw kandidatuur zal overmaken aan 

de Medische Directeur van de Groep.   
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