Vacature

Wij zoeken per 1 januari 2019 een

Revalidatiearts m/v
ten behoeve van de locatie Leiden / Alphen
(36 uur)
Wij zoeken voor meerdere doelgroepen zoals ALS, neurologie, pijnrevalidatie, jongerenpolikliniek en
oncologische revalidatie een revalidatiearts.
Het specifieke takenpakket wordt in overleg met de huidige revalidatieartsen afgestemd.
Ben jij die revalidatiearts die gemotiveerd is om bij te dragen in onze ambitie om hét
expertisecentrum voor medische specialistische revalidatie te zijn. Dan kijken wij uit naar jou reactie!
De functie:
 U maakt deel uit van een enthousiaste medische staf. U bent, vanuit eigen professionele
verantwoordelijkheid, eindverantwoordelijk voor de revalidatiegeneeskundige behandeling van de
individuele patiënt en op zorginhoudelijk niveau voor het behandelteam waar u deel van uitmaakt.
 U bent, samen met een collega, verantwoordelijk voor de ALS patiënten. Daarnaast is er
verantwoordelijkheid voor een doelgroep die in overleg met U kan worden bepaald.
 U begeleidt de arts-assistenten werkzaam in de polikliniek.
 U maakt deel uit van de opleidingsgroep voor de aios OOR Leiden-Den Haag, u participeert hierin
actief.
 U voert (mede) projecten uit op het gebied van kwaliteit, EBP en wetenschappelijk onderzoek.
Wij vragen:
 Afgeronde opleiding tot revalidatiearts ingeschreven in het (specialisten)register of afronding
binnen afzienbare tijd van de opleiding tot revalidatiearts af;
 Een teamspeler en ambassadeur van de organisatie, regionaal en landelijk;
 Flexibele inzetbaarheid binnen de hele organisatie als de situatie hier om vraagt.
 Kennis van de laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de diagnosegroep(en).
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 Daadkracht en resultaatgerichtheid.
 Participatie in het rooster van de bereikbaarheidsdiensten t.b.v. het centrum (voor- en
achterwachtdiensten).
 Een verklaring omtrent gedrag (VOG).
Zo werken wij:
Vanaf 1 januari 2019 fuseert het RRC met Sophia Revalidatie tot één nieuwe organisatie, Basalt.
Basalt heeft meerdere locaties (Den Haag, Delft, Leiden, Zoetermeer, Gouda, en Alphen)

• 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 in Basalt 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.
Wij bieden:
 Een ambitieuze organisatie waarin de patiënt centraal staat.
 Een gezonde, veilige en inspirerende werk- en leeromgeving.
 Een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging.
 Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform AMS;
 Een enthousiast team van collega's dat patiëntgericht opereert;
 De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatieve ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek;
 Mogelijkheid tot deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering een bijdrage in de kosten
van een aanvullende ziektekostenverzekering en een bijdrage in de kosten van bedrijfsfitness.
Interesse?
 Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij mevrouw Dr. D.M. Oosterveer, medisch manager
en revalidatiearts, telefoon 06-51505396 of mevrouw Drs. M. van Lis , telefoon 06-46102355
medisch manager en revalidatiearts
 De ontvangst van digitale sollicitatiebrieven wordt automatisch bevestigd.
 Uw sollicitatie voorzien van curriculum vitae kunt u, onder vermelding van
vacaturenummer 2018063 vóór 12 december 2018 richten aan:
Rijnlands Revalidatie Centrum
t.a.v. afdeling P&O
Postbus 176
2300AD Leiden
vacatures@rrc.nl
www.rrc.nl

