
JOBDESCRIPTION  

GENEESHEER REGULATOR 

EUROP ASSISTANCE BELGIUM  

 

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.  

Gezocht profiel 

Europ Assistance Belgium wil de huidige ploeg versterken met een bijkomende 

geneesheer die deel zal nemen aan bovenvermelde activiteiten en nieuwe 

diensten zal ontwikkelen, waaronder de bijstand op afstand. 

 

De ideale kandidaat is een geneesheer die bewezen ervaring heeft in één of 

meerdere sleuteldomeinen van de dringende medische bijstand waaronder 

urgentiegeneeskunde, intensieve zorgen, reisgeneeskunde en die een 

uitgesproken interesse heeft voor specialiteiten zoals geneeskunde op afstand. 

Een ervaring in verwante domeinen zoals de verzekeringsgeneeskunde, 

luchtvaartgeneeskunde of geneeskunde op internationaal niveau zijn een 

bijkomende troef.  



 

De kandidaat moet verplicht ingeschreven zijn bij de Belgische Orde der 

Geneesheren. De kandidaat is vlot tweetalig en heeft een goede mondelinge en 

geschreven kennis van het Engels.  

 

Het verlangen en de capaciteit om in een multidisciplinaire ploeg te werken 

binnen een privéonderneming die klantenervaring hoog in het vaandel draagt, 

is essentieel.  

 

Toevertrouwde taken 

De belangrijkste taak is uiteraard het actief beheren van de gevallen van 

bijstand aan reizigers en expats. Dit veronderstelt een actieve samenwerking 

met het bijstandsplateau van Europ Assistance Belgium, met andere plateau’s 

van het bedrijf en met de correspondenten, en omvat rechtstreekse contacten 

met de patiënten, de families, de omgeving en de geneesheren van de 

patiënten.  

 

De geneesheer neemt ook deel aan de analyse van het verzekeringsaspect van 

de diensten en verzekert zich ervan dat deze degelijk gedekt zijn en 

aangeboden worden aan voorwaarden in overeenstemming met de 

internationale normen.  

 

De geneesheer verschaft zowel intern als extern informatie en/of medische 

expertise in bijzondere situaties. Hij/zij zal meewerken aan de ontwikkeling van 

nieuwe diensten zoals de bijstand op afstand of het tweede medische advies.  

 

De geneesheer kan gevraagd worden om bij te dragen aan andere activiteiten 

zoals de evaluatie van potentiële partners of de herziening van 

verzekeringspolissen en zal, indien hij/zij dat wenst, de mogelijkheid hebben 

om medische repatriëringen te doen.  

 



De geneesheer zal tegelijkertijd zijn/haar medische praktijk in zijn/haar 

specialisatiedomein verderzetten et deelnemen aan activiteiten om zijn/haar 

medische kennis volgens de beroepsnormen op peil te houden.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

De geneesheer zal een overeenkomst ondertekenen van externe dienstverlener 

waarin het aantal gepresteerde uren per maand en de overeenkomstige 

vergoeding opgenomen zijn.  

Er wordt uitgegaan van een gemiddelde van 1 prestatie per week, plus de 

hiermee gepaard gaande wachtdiensten.   

Het vergoedingsniveau is conform de van kracht zijnde normen binnen de 

sector van dringende medische bijstand.  

De geneesheer-regulator rapporteert aan de Medische Directeur voor het 

medische aspect en aan de General Manager voor de operationele aspecten.  

 

 

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.   

mailto:hilde.goethuys@europ-assistance.be

