Vacature – Pathologen – Godinne

Het CHU-UCL Namen is ontstaan na de fusie tussen het CHU Dinant Godinne en het Sainte-Elisabeth ziekenhuis van
Namen. Sinds deze fusie in januari 2016 is het CHU-UCL Namen, dankzij zijn 5.045 werknemers waaronder 500 artsen,
uitgegroeid tot de belangrijkste private werkgever van de provincie Namen.
Onze instelling heeft de ambitie om een ziekenhuis- en referentiegroep op nationaal en Europees niveau te vormen, die
geïntegreerde zorg van universitaire omvang biedt op een kwaliteitsniveau dat patiënten, inwoners en de beste
professionals tracht aan te trekken.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
We zijn op zoek naar pathologen die willen streven naar kwaliteitsvolle, patiëntvriendelijke zorg, in nauwe
samenwerking met de klinische disciplines.
De dienst Pathologische Anatomie legt zich toe op een waaier aan subdisciplines in de pathologie die aansluiten bij de
universitaire dynamiek van het ziekenhuis. Speerpunten zijn hematologische, hoofd & hals, thoracale en digestieve
oncologie. Moleculaire pathologie is een subdiscipline in volle ontwikkeling, in nauwe samenwerking met de dienst voor
klinische biologie.
Het team bestaat momenteel uit 5 vaste artsen en 1 assistent in opleiding.

VEREISTE VAARDIGHEDEN



Bezit van een artsendiploma met specialisatie in de Pathologische Anatomie, erkenning in België en
toelating om medische activiteiten uit te oefenen.
Perfecte beheersing van de Franse taal.

NUTTIGE VAARDIGHEDEN
Een sterk gevoel voor teamwork, accuraatheid, respect voor procedures en een grote inzet voor de projecten van de
dienst zijn kwaliteiten die wij zeer belangrijk vinden.
Een grondige kennis van de moleculaire pathologie of minstens een uitgesproken belangstelling voor dit domein en de
bereidheid om zich hier verder in te verdiepen is een grote troef.
De voornaamste subspecialisaties waarop de kandidaat zich zal toeleggen zijn longpathologie (zowel oncologische als
inflammatoire en interstitiële pathologie), gastro-enteropathologie en hematopathologie, evenals de integratie van
moleculaire pathologie in deze subdisciplines. Daarnaast is er ook mogelijkheid tot subspecialisatie in de
dermatopathologie.
WAT WIJ BIEDEN




Werknemersstatuut
Voltijdse tewerkstelling
Deelname aan een wetenschappelijke activiteit (universitaire loopbaan)

GEÏNTERESSEERD ? PAS TOE !!!
Voor meer informatie : marie-cecile.nollevaux@uclouvain.be

