Merem is met spoed op zoek naar een

Kinderrevalidatiearts
bij voorkeur: 0,7 fte ( 31,5 uur per week)
Waarneming eerste kwartaal 20191 (1 januari 2019 – 1 april 2019)
De functie:
Eén van onze kinderrevalidatieartsen vertrekt per 1 januari a.s.; er is in opvolging voorzien per 1 april
2019. We hebben dus de uitdaging om voor het eerste kwartaal van 2019 een waarnemer te vinden.
Het betreft hier een tijdelijke vacature op de locatie Hilversum waar onze semi-kliniek is gevestigd en
nauw wordt samengewerkt met onze kinderartsen binnen één afdeling kinderrevalidatie/
kindergeneeskunde.
Als revalidatiearts draag je de medische eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van je
patiënten. Je werkt nauw samen met ketenpartners om de medische specialistische revalidatie in de
regio verder te ontwikkelen en te verbeteren.
De afdeling:
De vakgroep kinderrevalidatieartsen bij Merem bestaat uit zeven artsen, die naast het behandelen van
de kinderen, de onderlinge samenwerking en intervisie bijzonder belangrijk vinden. In gezamenlijkheid
wordt de opleiding vormgegeven.
Wij zoeken:
Wij zoeken een getalenteerde en gepassioneerde kinderrevalidatiearts; ook AIOSsen die binnenkort
de opleiding afronden worden uitgenodigd te reageren.
De organisatie:
Merem biedt medisch specialistische revalidatie en longrevalidatie bij kinderen, jongeren en
volwassenen. Tevens biedt Merem behandeling van ernstige obesitas en diabetes bij kinderen.
Merem heeft verschillende locaties in Midden Nederland, te weten in Hilversum, Huizen, Almere en
Lelystad.
De vier kernwaarden van Merem zijn: ‘passie drijft ons’, ‘vooruitgang centraal’, ‘samen bereiken we
meer’ en ‘oprechte aandacht’
Merem wil blijven innoveren om de best mogelijke behandeling voor patiënten te bieden. Daarom
werken we volgens de laatste inzichten in de revalidatiegeneeskunde.
Merem initieert en participeert in opleiding en wetenschappelijk onderzoek en onderhoudt nauwe
banden met universiteiten, onderzoeksinstituten en ketenpartners.
De missie van Merem is om elke patiënt, ondanks zijn of haar ziekte of aandoening de regie over zijn
of haar leven (terug) te geven.
We hebben oprechte aandacht voor patiënten en hun naasten. Wij betrekken hen actief bij de
behandeling.
De voorwaarden:
Aanstelling zal geschieden conform de regeling van de arbeidsvoorwaarden medisch specialisten
(AMS).
Geïnteresseerd?¹
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janneke Blees via telefoonnummer 035-69 29 610
of één van de andere kinderrevalidatieartsen, via hetzelfde nummer. Ook kun je een mail sturen naar
SecretariaatMT@merem.nl
Je CV en sollicitatiebrief o.v.v. vacaturenummer 2018/66 kun je tot uiterlijk 9 december 2018 richten
aan vacatures@merem.nl
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NB: Kijk ook naar de vacature 2018/65 kinderrevalidatiearts 0,5 fte voor onze locatie in
Almere
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

