Wijkgezondheidscentrum De Punt zoekt een huisarts:
vervanging; 30 u/week

Wijkgezondheidscentrum De Punt biedt toegankelijke, interdisciplinaire zorg op maat aan inwoners
van Gentbrugge. Door een preventieve en doelgerichte benadering beogen we de gezondheid van
onze patiënt in al zijn facetten te versterken. Vanuit een maatschappelijk engagement zetten we in
op wijkgerichte gezondheidspromotie en komen we op voor een rechtvaardige samenleving.
WGC De Punt is 1 van de 11 Gentse wijkgezondheidscentra. We werken volgens het forfaitair
betalingssysteem.
Ons geëngageerd team van huisartsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotor, maatschappelijk
werker, onthaalmedewerker, administratief medewerker, onderhoudsmedewerker en coördinator,
biedt zorg aan ruim 2700 patiënten. Wij zijn op zoek naar een huisarts die tijdelijk ons

multidisciplinair team wil versterken.
Wie zoeken we?
Ben je een huisarts die:
•

houdt van doelgericht samenwerken in een multidisciplinair team;

•

zich herkent in de missie en visie van een wijkgezondheidscentrum en deze ook mee wil
uitdragen;

•

geaccrediteerd en geconventioneerd is?

Dan ben jij misschien degene die we zoeken!
Wat verwachten we?
•

Je verleent samen met de collega-huisartsen en HAIO in opleiding integrale, geïntegreerde
eerstelijnsgezondheidszorg zowel in het wijkgezondheidscentrum als aan huis;

•

Je vindt overleg met andere zorgverleners belangrijk en maakt hier graag tijd voor;

•

Je hebt goesting om naast de patiëntenzorg ook mee te werken aan verbeterprojecten in
kader van de (zorg)organisatie binnen het WGC;
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•

Je neemt deel aan de georganiseerde wachtdienst van de Huisartsenvereniging Gent;

•

Je bent bereid om 2 avonden in de week te werken (tot 19u30);

•

Je bent vertrouwd met de courante softwarepakketten en internettoepassingen;

•

Je bent flexibel zowel naar taakinhoud als naar werkschema toe;

•

Je werkt autonoom maar met oog voor de globale teamwerking van het WGC.
•

Wat bieden wij?
•

Een vervangingscontract bij voorkeur te starten op 13 juni 2022;

•

Aanbod:

een vast

uurrooster (30u/week)

binnen de

openingsuren van het

wijkgezondheidscentrum, in samenspraak met de andere artsen;
•

Verloning volgens paritair comité 330, categorie 20;

•

Wettelijk aantal vakantiedagen + 2 extralegale vakantiedagen;

•

Vergoeding woon-werkverkeer;

•

Fietsvergoeding/ vergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen;

•

Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.

•
Je komt terecht in een wijkgezondheidscentrum met een fijn team en een uitgebouwde werking,
waar inspraak en initiatief voor verbeteringstrajecten aangemoedigd worden.
Interesse?
We ontvangen je motivatiebrief en curriculum vitae graag zo snel mogelijk per mail:
isabelle@wgcdepunt.be. Nadien word je uitgenodigd voor een gesprek met het artsenteam en de
coördinator.
Voor meer inlichtingen over werken als huisarts in WGC De Punt kan je contact opnemen met
Amelieke Van Brandt, arts in WGC De Punt, op het telefoonnummer 09/331 53 70 of per mail:
amelieke@wgcdepunt.be.

__________________________________________________________________________
Wijkgezondheidscentrum De Punt , Kliniekstraat 29a, 9050 Gentbrugge. 09/331 53 70

