Voor de poliklinische revalidatie op onze locaties Leeuwarden en Heerenveen zijn we
op zoek naar

Revalidatieartsen m/v 60-80%
De functie
Het gaat in totaal om 1,5 formatieplaats verdeeld over 0,4 t.b.v. Heerenveen en 1,1
t.b.v. Leeuwarden. Combinaties zijn bespreekbaar.
Je bent eindverantwoordelijk voor de revalidatiegeneeskundige diagnostiek,
behandeling en begeleiding van de individuele patiënt. Je behandelt alle
voorkomende diagnosegroepen passend bij de ziekenhuisrevalidatie. Je verricht
poliklinische revalidatiespreekuren en consulten. Daarnaast ben je lid van een
actieve medische staf die bestaat uit 30 revalidatieartsen. Ook is er sprake van
lidmaatschap van de medische staf van het betrokken ziekenhuis.
Wat verwachten we van jou?
Je bent een samenwerkings- en resultaatgerichte persoon met uitstekende
communicatieve vaardigheden en je profileert de revalidatie in een zorglandschap in
ontwikkeling. Overige belangrijke competenties zijn: pro activiteit,
stressbestendigheid, plannen & organiseren en besluitvaardigheid.
Verder vragen wij: registratie als revalidatiearts in het register voor medisch
specialisten
Ook AIOSsen die binnenkort hun opleiding beëindigen, worden uitgenodigd te
solliciteren.
Wat bieden we jou?

Je komt te werken in een organisatie die gericht is op samenwerken, zowel intern als
extern met ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, thuiszorg e.a. instellingen. Je
kunt een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek.
Verder bieden wij:
• een informele sfeer met gemotiveerde collega’s;
• een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
• een salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform AMS;
• mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden;
• opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Wil je meer weten?
Als jouw interesse gewekt is en je meer informatie wenst over deze vacatures kun je
contact opnemen met :
Peter Tammeling, manager revalidatie, tel.nr.: 088-5801349.
Voor verdere informatie: zie ook onze website: www.revalidatie-friesland.nl
Enthousiast geworden?
Je sollicitatie kun je vóór 7 december 2018 richten aan Revalidatie Friesland, via
onze website: www.revalidatie-friesland.nl / werken en leren bij / vacatures.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd, waarbij interne
kandidaten voorrang hebben in de sollicitatieprocedure. Bij aanstelling vragen wij om
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Na de eerste gespreksronde kunnen
referenties worden opgevraagd.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

