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Voor de verdere uitbouw van de dienst spoedgevallen is de Sint-Jozefskliniek in Izegem op zoek naar een 
enthousiaste en dynamische (M/V):  
 

Arts specialist in de urgentiegeneeskunde/ acute 
geneeskunde - diensthoofd spoedgevallen 
 

Het Sint-Jozefziekenhuis Izegem is een ambitieuze en hedendaagse organisatie die staat voor 
professionele, verantwoorde en hoogstaande gezondheidszorg. Ons basisziekenhuis kenmerkt zich door de 
korte lijnen en patiëntgerichtheid, we hebben een goede relatie met de huisartsen in de regio. SJKI maakt 
deel uit van het grotere E17-netwerk, waarbij ook toegang tot sterk gespecialiseerde zorg is verzekerd. Er 
wordt sterk ingezet op vernieuwing van de ziekenhuisomgeving, wat zorgt voor een moderne, 
hedendaagse werkomgeving. 
 
De spoedopname huist sinds 2013 in een volledig nieuw gebouw en telt 12 behandelingsboxen waarvan 
twee volledig uitgeruste reanimatie boxen. Jaarlijks passeren er meer dan 14.000 patiënten onze 
spoedopname. Op weekdagen beschikken we ook over een MUG functie. 
 
Kerntaken 

 

 Uw hoofdtaak bestaat uit de eerste opvang, de acute behandeling en zo nodig de doorverwijzing 
van onze spoedpatiënten. 1 dag per week wordt u vrijgesteld voor uw taken als diensthoofd. 

 U neemt deel aan de wacht spoedopname, de frequentie hiervan is bespreekbaar, en bemant de 
MUG. 

 U wordt betrokken bij de aanpassing van de spoedopname tot een onafhankelijke dienst waarvan 
U  diensthoofd wordt. 

 
Wij bieden u 

 

 Een voltijdse overeenkomst. 

 Een aangename werksfeer en een uitdagende, professionele werkomgeving die openstaat voor 
eigen initiatief en creativiteit.  

 Een intensieve zorgen afdeling met 7 bedden, een ruime volledig vernieuwde functie 
gespecialiseerde spoedopname en een MUG functie functioneel van 8 u tot 19 u gedurende de 
week. 

 Een marktconforme en competitieve verloning. 
 

Hoe solliciteren? 
 
Solliciteren en vraag om inlichtingen kan per mail met bijgevoegd CV naar geert.luyckx@sjki.be, hoofdarts 
of telefonisch op 051 33 47 75. 
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