
Wijkgezondheidscentrum ’t Vlot zoekt een huisarts voor tijdelijk contract 

 

Wijkgezondheidscentrum ’t Vlot zoekt een huisarts voor een vervanging tem september ’23. 

Deeltijds of voltijds is bespreekbaar 

 

Even voorstellen WGC ’t Vlot  

Wijkgezondheidscentrum ’t Vlot vzw is een jonge multidisciplinaire groepspraktijk, opgestart in 2019 

en in volle groei. We zijn actief in de Gentse wijk Muide-Meulestede. We willen de gezondheid in 

deze wijk bevorderen en bieden kwalitatieve, multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg aan. We 

werken hiervoor met huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, een 

gezondheidspromotor, maatschappelijk werker, diabeteseducator en een faciliterende equipe. Dit 

zorgt ervoor dat je je als arts goed ondersteund weet zowel in zorg als in praktische zaken. Samen 

staan we in voor de zorg van een diverse en boeiende patiëntenpopulatie.  

Ben jij die huisarts die zich tijdelijk in onze groep wil engageren en graag deel wil uitmaken van een 

dynamisch en enthousiast team dat zorg biedt aan een gevarieerde patiëntenpopulatie? Dan is ons 

wijkgezondheidscentrum mogelijks voor jou een fijne werkplek! Ook welkom als je enkele maanden 

beschikbaar bent en het jou boeiend lijkt om onze manier van werken te leren kennen! 

 

Wat houdt de functie in? 

• Je staat in voor de medische verzorging van onze patiënten, hierbij ondersteund door een 

multidisciplinair team 

• Je neemt deel aan intern en extern overleg 

• Binnen de georganiseerde wachtdienst neemt u deel aan week- en weekendwachten (1x per 

maand) 

 

Ons aanbod 

• Een boeiende job in een gedreven, dynamisch en zorgzaam team met een flinke dosis humor 

• Een contract van bepaalde duur, in dienstverband of een overeenkomst als zelfstandige 

• Bezoldiging volgens paritair comité 330, IFIC klasse 20 

• Een afzonderlijke vergoeding voor de wachtdiensten 

• Onkostenvergoeding 

• Maaltijdcheques 

• Vergoeding voor dienstverplaatsingen 

• Vergoeding woon-werkverkeer, waarbij een fietsvergoeding 

 

Hoe solliciteren? 

Heb je interesse? Stuur ons dan je sollicitatiebrief en CV naar kristof.claeys@wgctvlot.be. 

mailto:kristof.claeys@wgctvlot.be


Voor bijkomende vragen en informatie kan je in het Wijkgezondheidscentrum ’t Vlot ook terecht bij 

Kristof Claeys of Fien Mertens (artsen) op nr 09/277 99 11. 

Ga ook eens kijken naar wgctvlot.be 

 

https://wgctvlot.be/

