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EEN VOLTIJDSE FUNCTIE VAN RESIDENT BIJ DE DIENST NEUS, KEEL EN 
OORHEELKUNDE VAN DE SECTOR HOOFD BEWEGING EN ZINTUIGEN 

 
Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, is naast de klinische werkzaamheden het 
wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van 
groot belang. 
 
Functieomschrijving  

 Je maakt deel uit van een universitaire dienst en wordt opgenomen als collega binnen een 
enthousiast en gemotiveerd team. 

 Je wordt geacht je verder te bekwamen in rhinologische pathologie waarbij je 
gespecialiseerde rhinologische consultaties verricht, je verder bekwaamt in de rhinologische 
chirurgie (dit omvat endoscopische sinusheelkunde, endoscopische schedelbasisheelkunde, 
heelkunde voor OSAS en septo/rhinoplastie) 

 Je neemt actief deel aan stafvergaderingen  

 Je participeert in wetenschappelijk onderzoek 

 Je participeert in de ASO-opleiding via supervisie van consultaties, wachten en heelkundige 
ingrepen.  

 Je stelt de patiënt centraal en je bent in staat de communicatie en informatieverstrekking op 
maat van de patiënt af te stemmen 

 
Gewenst profiel  

 Je bent houder van het wettelijk diploma van arts en je bent erkend Neus-, Keel-Oorarts. 

 Je bezit een sterke verantwoordelijkheidszin en hebt een flexibele en positieve ingesteldheid. 

 Je kan zelfstandig en in teamverband werken, in de interdisciplinaire en multidisciplinaire 
omgeving gedraag je je communicatief en interactief, constructief en respectvol. 

 Je bent in het bezit van een PhD thesis of bent bereid dit te behalen. 

 Je bent bereid om in de komende jaren een buitenlandse stage of fellowship op te nemen in 
een rhinologisch centrum. 

 
Contactpersoon 
Gelieve voor de uiterste inschrijvingsdatum eveneens contact op te nemen met het desbetreffend 
diensthoofd (prof. dr. Ingeborg Dhooge – 09/332.23.31)  
 
Salarisschaal en aanwervingsvoorwaarden 

 Je wordt aangeworven in de graad van Resident met salarisschaal AG10 voor een periode van 2 
jaar (verlengbaar).  

 Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd 
administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, 
alsook een wachtvergoeding voorzien. 

 Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van uw te verwachten salaris te maken. 
 
Interesse? 

Schrijf je online in via https://jobs.uzgent.be/ 
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