Adelante Kind en Jeugd biedt revalidatie, zorg- en hulpverlening aan kinderen en jongeren met
een lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking. Zij en/of hun verzorgers kunnen
terecht voor revalidatie, ambulante begeleiding, opvang, woontraining en arbeidsoriëntatie,
(speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. \Volwassenenrevalidatie & Arbeidsreïntegratie biedt
(poli-)klinische behandeling en verpleging voor mensen die kampen met de gevolgen van
ernstig belemmerende aandoeningen waaronder amputatie, dwarslaesie, hartklachten,
hersenletsel, kanker en pijn. Verder maken de afdelingen Sport & Bewegen en Adelante Arbeid
deel uit van dit organisatieonderdeel.
Wij zijn op zoek naar een:

- Kinderrevalidatiearts (0,8 – 1,0 fte)
- Revalidatiearts (neurologie) (0,5 – 0,6 fte)
Wie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde opleiding tot revalidatiearts en bent BIG geregistreerd. Als je in België of
Duitsland de opleiding hebt gevolgd, ben je voorafgaand aan je dienstverband opgenomen in het
Nederlandse BIG register. Bij voorkeur heb je ervaring en affiniteit met het brede domein van de
revalidatiezorg voor kinderen of klinische neurologische revalidatie. Je bent inhoudelijk goed in je vak
en toont (persoonlijk) leiderschap. Communicatieve vaardigheden en sensibiliteit voor de
organisatorische aspecten van ons vak zoals gebruikelijk in een ziekenhuisorganisatie met een groot
aantal stakeholders, zijn belangrijk. Je zoekt op een enthousiasmerende wijze de samenwerking op
en staat open voor input vanuit het team. Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en
denkt graag mee over hoe het nóg beter kan voor onze cliënten.
Ook AIOS revalidatiegeneeskunde die het komende jaar klaar zijn met hun opleiding worden
uitgenodigd te reageren.
Wat ga je doen?
Als Kinderrevalidatiearts start je op onze ziekenhuislocatie in Venlo én bij ons
kinderrevalidatiecentrum in Valkenburg, als Revalidatiearts neurologie start je op onze locatie in
Hoensbroek.
Je start in een uitdagende en dynamische werkomgeving. We zijn een lerende organisatie waarin je
ruimte krijgt voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. In jouw functie is sprake van een sterke
dynamiek en samenwerking met revalidant, patiëntenvereniging en zorgautoriteiten die daardoor zelfs
in samenspraak invloed kunnen en mogen uitoefenen op de (door)ontwikkeling van zorgprogramma’s.
Je maakt deel uit van de medische staf van Adelante en hebt hiermee invloed op het beleid en de
koers van de organisatie.
Als kinderrevalidatiearts werk je binnen ons uitgebreid netwerk samen met ziekenhuizen, MUMC+,
onderwijs instellingen en andere zorgaanbieders voor kinderen. Daarnaast maak je deel uit van de
vakgroep kinderrevalidatieartsen.
Wat mag jij van ons verwachten?
- Een vast contract als Kinderrevalidatiearts
- Een contract voor de duur van twee jaar als Revalidatiearts (neurologie). Daarna evalueren
we of verlenging mogelijk is
- Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en bedraagt (incl. 8,33% vakantiegeld)
op fulltime basis maximaal € 155.228, - bruto per jaar
En verder…
- werken bij een vooruitstrevende organisatie die op basis van maatschappelijke ontwikkelingen
voorloper is op het gebied van innovatieve concepten zoals stepped care en
ketensamenwerking
- werken bij een organisatie die belang hecht aan (post) academisch onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
- werken in enthousiaste, collegiale, deskundige en betrokken teams
- een modern en marktconform pakket arbeidsvoorwaarden (AMS)

-

meerkeuzesysteem, waaronder bedrijfssport en fietsplan
een goede pensioenvoorziening bij PFZW
wonen in Limburg met ruimte voor een goede werk- privébalans
werken bij een ambitieuze en betrokken organisatie

Over Adelante
Adelante is een Limburgse zorggroep voor volwassenen en kinderen met ruim 1.100 professionals.
Wij bieden specialistische en topklinische revalidatie en audiologische zorg, speciaal onderwijs, wonen
en arbeidsrevalidatie. We werken volgens een integrale cliëntbenadering, waarbij diagnostiek,
behandeling en advies zich richten op somatische, psychologische en maatschappelijke aspecten.
Wil je meer weten over ons? Ga dan naar de website www.adelante-zorggroep.nl of facebook
https://www.facebook.com/werkenbijAdelante/
Samenwerken. Klantgerichtheid. Kwaliteitsgerichtheid. Dat is waar wij voor staan. Maakt dit jou
enthousiast?
Zorg dan dat wij jouw sollicitatie uiterlijk vóór 2 januari 2019 hebben ontvangen. Zodra wij een
geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de procedure. Via onze website www.adelantezorggroep.nl solliciteer je direct via de functieknop solliciteren.
Nog vragen over deze vacature of een dag meelopen?
Wil jij weten hoe een dag van een revalidatiearts bij Adelante uitziet? Loop een dag mee en maak
kennis met het werk en onze mensen. Bij interesse of inhoudelijke vragen voor de functie
Kinderrevalidatiearts neem je contact op met Ruud Roijen, medisch manager en revalidatiearts (045
528 2610). Bij interesse of inhoudelijke vragen voor de functie Revalidatiearts (neurologie) neem je
contact op met Donné Pans, medisch manager Hoensbroek (045 528 2327) of secretariaat
Volwassenenrevalidatie (045-5282202).
Vragen over de arbeidsvoorwaarden? Dan helpt de afdeling human resources je graag (045 528
2032).
Goed om te weten!
Veiligheid voor onze cliënt staat bij ons voorop. Daarom vragen wij je een Verklaring Omtrent Gedrag
te overleggen voordat je bij ons in dienst treedt.
Als zorginstelling winnen wij referenties van onze zorgverleners in. Als je op deze vacature reageert,
gaan wij ervan uit dat je daarmee instemt.
Adelante streeft naar participatie van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en neemt
graag mensen met een (zintuiglijke) beperking op in het arbeidsproces. Bij gelijke geschiktheid worden
zij met voorrang benoemd.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

