MCH - MEDISCH CENTRUM VOOR HUISARTSEN
Maria Theresiastraat 63A
3000 Leuven
zoekt een Medisch Directeur
die verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van medische activiteiten van MCH.
Je bent lid van het directiecomité en rapporteert aan de algemeen directeur. Je werkt in nauwe samenwerking
met de Raad van Bestuur en directiecomité actief mee aan de strategische beleidsontwikkelingen van onze
organisatie.
Functieomschrijving
- Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen, coördineren en realiseren van het medisch beleid.
- Je ontwikkelt een duidelijke visie op gezondheidszorg en denkt mee op strategisch niveau.
- Je staat garant voor een kwaliteitsvolle zorg en bewaakt de richtlijnen rond kwaliteit, patiëntveiligheid en
hygiëne conform de wettelijke normen.
- Je staat in voor het initiëren, verzekeren en uitvoeren van goed georganiseerde procedures inzake rekrutering,
selectie en uitwerving van geschikte, gemotiveerde en kwalitatieve specialisten zodat het aanbod van
disciplines van de polikliniek optimaal is voor de verwijzende huisarts.
- Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle artsen en bevordert de onderlinge samenwerking.
- Je realiseert verbinding via klinisch leiderschap en door relaties te leggen tussen medewerkers, middelen en
processen binnen een medische setting.
Profiel
- Je beschikt over een Master in de geneeskunde
- Bijkomende vorming in management is een troef
- Je hebt bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie
- Je beschikt over uitstekende communicatie skills en bent een bruggenbouwer
- Als teamspeler weet je te overtuigen en te inspireren
- Je hebt inzicht in zorgprocessen en -financiering
- Je hebt een resultaatgerichte houding en handelt proactief en ondernemend
- Je creëert samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten, vanuit het globale organisatiebelang
- Je durft processen kritisch in vraag te stellen en slaagt erin om veranderingsprojecten te implementeren
- Je beschikt over een goede kennis van de Nederlands, Frans, Engels
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een boeiende werkomgeving, en dat in hartje Leuven. Je komt terecht in een dynamische bedrijfscultuur waar je
meewerkt aan het ontplooien van competenties .
MCH (Medisch Centrum voor Huisartsen) is een organisatie met twee poliklinieken (Leuven en WezembeekOppem), een labo en een uitgebreide huisartsenwerking. Ons netwerk bestaat uit ruim 600 huisartsen, 173
medewerkers en 100 specialisten en vraagt om een heldere visie op strategische en operationele ontwikkelingen.
De laagdrempeligheid waarmee onze patiënten tot bij ons komen, vertaalt zich ook in de wijze waarop we met
elkaar omgaan: er wordt gezocht naar collegiale samenwerking, in een informele en vertrouwelijke sfeer.

Interesse?
Bezorg ons je cv en motivatiebrief via vacatures@mchlvwo.be

Maatschappelijke zetel: MCH Leuven cvba | Maria Theresiastraat 63A | 3000 Leuven
MCH Druivenstreek | Hardstraat 12 | 1970 Wezembeek-Oppem
Ondernemingsnummer: 0405.775.051

Tel: 016 31 01 00 Fax: 016 310 180
Tel: 02 785 03 45 Fax: 02 785 03 44
www.medischcentrumhuisartsen.be

