www.neutrale-ziekenfondsen.be
De Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen overkoepelt zeven ziekenfondsen die over het
hele land zijn verspreid. Hij wordt gekenmerkt door zijn actievrijheid, buiten iedere politieke,
filosofische of religieuze verplichting om.
Ter versterking van zijn team is de landsbond op zoek naar een

adviserend arts voor de provincies Limburg, Vlaams-Brabant
en Antwerpen met de administratieve standplaats in Lier
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in uw loopbaan, waarbij een evenwicht tussen uw
privé- en uw beroepsleven belangrijk is ? Dan is dit de geknipte functie voor u !
Uw taken:
-

-

U evalueert de arbeidsongeschiktheid van langdurig zieken. U werkt samen met de
betrokken partners zoals de huisarts, de bedrijfsarts, de VDAB, etc. om te bekijken of
de patiënt opnieuw kan gaan werken en welke mogelijkheden er zijn voor
arbeidsherinschakeling.
U informeert en adviseert de patiënten tijdens de raadpleging over de sociale
wetgeving, medische terugbetalingen en verzekeringsproblemen.
U behandelt aanvragen voor gezondheidszorgen.

Uw profiel:
-

U bent arts;
U kent de reglementering inzake Belgische ziekte- en invaliditeitsverzekering
(geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid);
U bent Belg of onderdaan van een andere staat van de Europese Economische Ruimte
(Gemeenschap) of van de Zwitserse Confederatie;
U hebt een uitstekend niveau in het Nederlands en drukt mondeling goed uit in het
Frans.
Een opleiding in de verzekeringsgeneeskunde of een andere bijkomende specialisatie
is een pluspunt.

Ons aanbod:
-

Een contract voor onbepaalde duur, voltijds of deeltijds;
Een
aantrekkelijk
loonpakket
met
13e
maand,
groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, …
In deze job krijgt u de kans om persoonlijk en professioneel te groeien.

Geïnteresseerd ?
Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar de :
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
Ter attentie van mevrouw Tonikidis, HR-verantwoordelijke
Charleroisesteenweg 145 1060 Brussel
Of via : hrrecruitement@lnz.be
Voor meer informatie over de functie richt u zich tot Dr. Mortelmans, artsdirecteur E-mail : katrien.mortelmans@lnz.be

