Vacature
Ben jij de arts-assistent die wil ontdekken hoe het is om te werken op een klinische revalidatie
afdeling? Solliciteer dan nú bij ons!

Het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) biedt met ruim 400 medewerkers, moderne
voorzieningen en vestigingen in Leiden en Alphen aan den Rijn, medisch specialistische revalidatie
in de regio. In onze visie heeft revalidatie altijd tot doel de patiënt te helpen (weer) zo zelfstandig
mogelijk te zijn.
Het RRC is sinds oktober 2017 bestuurlijk gefuseerd met Sophia Revalidatie in Den Haag. Vanaf
1 januari 2019 zijn RRC en Sophia Revalidatie ook juridisch gefuseerd tot één nieuwe organisatie,
Basalt.
Zo werken wij:
 Onze multidisciplinaire behandelteams bieden gespecialiseerde revalidatiezorg aan
volwassenen en kinderen met complexe problematiek. Onze behandelaars ondersteunen de
eigen regie van de patiënt en werken hulpvraaggericht.
 De patiënt krijgt bij het RRC altijd de behandeling volgens de meest actuele, bewezen
inzichten. Evidence Based Practice (EBP) is het kader voor onze behandelprogramma’s.
De beste behandeling voor iedere patiënt is onze focus.
 In onze regio werken wij nauw samen met andere (keten)organisaties op het gebied van
patiëntenzorg en onderwijs. Ook voeren wij samen met hen (wetenschappelijk) onderzoek
uit. De resultaten van dit onderzoek passen we toe in de dagelijkse behandelpraktijk.
 Het bespreekbaar maken van gedrag is een belangrijk onderdeel van ons personeelsbeleid.
Zo vragen wij bijvoorbeeld van onze medewerkers dat zij feedback geven aan elkaar. Ook
verwachten wij van onze medewerkers dat zij afspraken maken met hun leidinggevende om
verzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

Het Rijnlands Revalidatie Centrum zoekt voor de Volwassenenrevalidatie, Kliniek een

ANIOS m/v
Bij voorkeur per 1 februari 2019 voor 32 uur per week voor bepaalde tijd tot 1 september 2019.

De functie
 Onderzoek/diagnostiek van patiënten, bestaande uit anamnese, lichamelijk onderzoek en het
opstellen van een revalidatiegeneeskundig behandelplan.
 Begeleiding van patiënten tijdens de revalidatieperiode.
 (Onder supervisie) aansturen van het multidisciplinaire behandelteam.
 U behandelt neurologische- en hart- of longpatiënten.

Wij vragen
 Afgeronde opleiding tot arts.
 Affiniteit met revalidatie.
 Bij voorkeur 1 jaar klinische ervaring met interne, neurologie en/of orthopedie.
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 Participatie in het rooster van de wachtdiensten t.b.v. het centrum.
 Kennis van de laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de diagnosegroep(en).
 Daadkracht en het vermogen om samen te werken.
 De bereidheid te werken aan uw persoonlijke ontwikkeling.
 Een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Wij bieden
 Vooralsnog een aanstelling voor 7 maanden.
 De mogelijkheid om ervaring op te doen binnen de klinische revalidatie.
 Een ambitieuze organisatie waarin de patiënt centraal staat.
 Een patiëntgericht team dat revalidatiezorg biedt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
 Een gezonde, veilige en inspirerende werk- en leeromgeving.
 Salariëring conform de CAO-Ziekenhuizen, FWG 65 (minimaal € 3.490,- en maximaal € 5.257,- bruto
per maand op fulltimebasis).
 Een eindejaarsuitkering van 8,33 % over het jaarsalaris.
 Mogelijkheid tot deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering een bijdrage in de kosten
van een aanvullende ziektekostenverzekering en een bijdrage in de kosten van bedrijfsfitness.
 Een werkplek die goed bereikbaar is met zowel openbaar vervoer als auto. De hoofdlocatie bevindt
zich op ongeveer 15 minuten lopen van het NS-Station Leiden Centraal.

Interesse?
 Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij mevrouw S. Coens, sectormanager
Volwassenenrevalidatie 2, telefoon 071-51 95 35 of mevrouw C. Hofman, revalidatiearts, telefoon
071-51 95 51 95.
 De ontvangst van digitale sollicitatiebrieven wordt automatisch bevestigd, alle sollicitanten
ontvangen uiterlijk in week 1 bericht.
 De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 51.
 Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven; bij gelijke geschiktheid hebben
interne kandidaten de voorkeur.
 Uw sollicitatie voorzien van curriculum vitae kunt u, onder vermelding van vacaturenummer
2018058 vóór vrijdag 14 december 2018 richten aan:
Rijnlands Revalidatie Centrum
t.a.v. afdeling P&O
Postbus 176
2300AD Leiden
vacatures@rrc.nl
www.rrc.nl

