Vacature huisarts
Wijkgezondheidscentrum De Kaai zoekt een huisarts (m/v/x) voor een vervanging in het najaar 2022.
We zoeken een huisarts die:
•
•
•
•
•
•

houdt van werken in een multidisciplinaire setting;
geconventioneerd en geaccrediteerd is;
gericht is op evidence based medicine;
aandacht heeft voor curatieve én preventieve aspecten van gezondheid;
bereid is 1 keer per week avondconsultaties te doen (tot 20u);
achter de visie en het concept van een WGC staat en die mee uitdraagt.

Wie zijn wij?
Wijkgezondheidscentrum De Kaai is één van de 11 Gentse wijkgezondheidscentra. Je vindt ons in de
Bloemekenswijk.
Ons team bestaat uit huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, een gezondheidspromotor,
maatschappelijk werkers en administratief medewerkers. Wij werken in het forfaitair
betalingssysteem. Wij zijn lid van de Vereniging van wijkgezondheidscentra, dat wil zeggen dat wij ons
in een gemeenschappelijk zorgconcept inschrijven. In dit zorgconcept staan toegankelijkheid en
multidisciplinair samenwerken centraal. Gezondheid is meer dan een louter individuele en curatieve
aangelegenheid. Vandaar dat wij ook een preventieve en buurtgerichte werking uitbouwen en
projecten opzetten met partners uit de buurt over gezondheidspromotie. Dit maakt van De Kaai een
bruisend centrum waar de patiënt welkom is voor meer dan enkel gezondheidsproblemen.
Op dit moment verzorgen wij meer dan 4400 patiënten. Wij bereiken qua leeftijd, origine en sociale
klasse een gezonde en boeiende mix. We zijn begin 2018 verhuisd naar een nieuwbouw en kunnen je
alvast een leuke werkomgeving aanbieden.
Taken
•
•
•
•
•

Je verricht medische consultaties in het centrum en legt huisbezoeken af.
Je volgt de patiënt op in nauwe samenwerking met de andere disciplines.
Je registreert en rapporteert in het medisch dossier.
Je neemt nacht- en weekendwachten op binnen de georganiseerde wachtdienst.
Je neemt deel aan de algemene teamvergaderingen en multidisciplinaire patiëntenbesprekingen.

Wij bieden
•

Een boeiende job in een dynamisch en jong team met een flinke dosis humor.

•
•
•
•
•

Een bediendencontract van bepaalde duur (bij voorkeur in 38u à 30.5u/week, maar minder is
bespreekbaar), bij voorkeur vanaf augustus/september 2022. Werken op zelfstandige basis is
eveneens bespreekbaar.
Bezoldiging volgens het IFIC-barema klasse 20 (PC 330).
Verzekering door het centrum.
Bij bediendencontract: maaltijdcheques, een vergoeding voor woon-werkverkeer,
attractiviteitspremie en eindejaarspremie (afhankelijk van effectief gewerkte tijd).
Ondersteuning door onthaal, medisch secretariaat en een online afsprakensysteem.
Huisbezoeken zijn beperkt en je hebt een vast uurrooster met 1 avond en geen
weekendwerk.

Voor meer info over de vacature kan je terecht bij de coördinator, Lut Joris – lut.joris@wgcdekaai.be
– 09/216.86.51, of bij disciplinecoördinator Dr Sofie Spiers – sofie.spiers@wgcdekaai.be.

