Vacature Revalidatiearts (m/v)
Wie zijn wij?
Zorgpraktijken 1.5 is een vooruitstrevende, snelgroeiende organisatie die bestaat uit een keten van
multidisciplinaire centra gericht op de bovenste extremiteit in de 1e, 1.5e en 2e lijns zorg. Zorgpraktijken
1.5 heeft momenteel 26 vestigingen verspreid over Nederland en we zijn hard aan het groeien.
Binnen Zorgpraktijken 1.5 is Kinos Revalidatie het centrum voor medisch specialistische revalidatie
gericht op de bovenste extremiteit. Kinos revalidatie is gespecialiseerd in de behandeling van mensen
met complexe schouderproblemen. Daarnaast richt Kinos zich op de behandeling van mensen met handof polsproblemen in een mix van MSR en anderhalvelijns gespecialiseerde hand- en polsrevalidatie.
Voor verschillende regio’s, o.a. onze vestigingen in Nijmegen, Enschede en Dordrecht zoeken wij op dit
moment

Revalidatieartsen (ca. 1,6 fte)
Wie zoeken wij?
Je bent een vooruitstrevende, ondernemende en ambitieuze revalidatiearts die graag werkzaam wil zijn
binnen een innovatieve en servicegerichte setting en die wil meewerken aan toekomstgerichte
revalidatiezorg in een veranderende zorgsector. Ervaring in of affiniteit met de revalidatie binnen een
instelling of ZBC is een pre maar ook AIOS worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
Je bent in het bezit van goed ontwikkelde sociale vaardigheden en hebt een goede balans tussen
empathisch vermogen en professionaliteit/autoriteit. Je bent een teamspeler en gericht op
samenwerking met collega’s van verschillende disciplines en je bent een integraal denker en werker. Je
bent flexibel en bereid op meerdere vestigingen te werken.

Wat bieden wij?
Wij bieden een prettige werkomgeving waarin je met bovenstaande kwalificaties volledig tot je recht
komt. Kernwaarden die centraal staan binnen onze organisatie zijn; focus, patiëntgerichtheid, continu
verbeteren en excelleren. Maar ook eigen initiatief, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen
worden gewaardeerd.
We geven je graag de ruimte en het vertrouwen om jouw bijdrage te leveren aan de verdere groei van
ons mooie bedrijf. Dat kan in dienstverband (waarbij de salarissystematiek van de AMS wordt gevolgd),
maar ook als ZZP-er.
Solliciteren
Vragen over de vacature kunt u stellen aan Rob van Huis, bestuurder of Daan Simons, HR adviseur op
telefoonnummer: 030-2547090.
Sollicitaties vergezeld van brief en cv, kunt u richten aan Daan Simons: d.simons@handtherapie.nl

