9 april 2013

Vacature UZ Leuven, Dienst Mond‐, kaak‐ en aangezichtschirurgie
Professor Politis, hoofd van de dienst MKA (Mond‐, kaak‐ en aangezichtschirurgie) in het UZ Leuven,
heeft een vacature voor een persoon met het hieronder beschreven profiel waarvoor technisch
geneeskundigen in aanmerking komen.
Beschrijving kandidaat/taken:
‐ een gedegen kennis van de medische beeldvorming
‐ bereid zijn om een inspanning te doen ter optimalisatie van de toestellen die mka‐beelden
genereren en/of de daarbijhorende software
‐ bereid zijn om een leerproces te doormaken, inclusief in het operatiekwartier, om te weten wat
"mka" is
‐ basisopdracht is het genereren van een "waardevolle, betrouwbare, reproduceerbare, bewerkbare"
dataset vanwaaruit de planning van ingrepen kan geschieden
‐ de planning leidt dan tot bewerkte 3D‐beelden, 3D‐mallen, 3D‐prints, navigatiehulpstukken: ook dit
gebeurt in eigen beheer op de Dienst MKA
‐ navigatieondersteuning tijdens operatieve ingrepen wordt uiteraard ook verwacht (kan aangeleerd
worden)
‐ beheren van software nodig om deze planningsprocessen te realiseren
‐ er wordt een zeer nauwe samenwerking verondersteld met het klinische luik van de mka‐werking
‐ een belangrijk aspect is ook het meebeheren van de beeld‐database van de Dienst MKA en het
genereren van beeldmateriaal nodig voor lezingen en publicaties
‐ zelf ook bereid zijn te publiceren/ te doctoreren
‐ de persoon moet dus redelijk zelfstandig kunnen werken zonder een 'duidelijk' omschreven
opdracht, maar moet deadlines (zoals operatiedata van patiënten) kunnen halen; dit zal vergen dat
men op bepaalde momenten ook nà de reguliere uren inzetbaar zal moeten zijn;
‐ er is geen wachtdienst voorzien voor deze functie
‐ samen met de overige wetenschappelijke medewerkers met wie hij kan overleggen en
samenwerken vormt hij de wetenschappelijke ruggengraat van de Dienst MKA voor het medisch‐
ondersteunende luik.
‐ zowel man als vrouw zijn even welkom
‐ een goede kennis van het engels wordt wel verwacht
Geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks wenden tot prof. Politis via e‐mail: stan@politis.be

