AIOS REVALIDATIEGENEESKUNDE
Met ingang van 1 maart 2020 zijn er 3 opleidingsplaatsen beschikbaar voor de functie van AIOS
Revalidatiegeneeskunde binnen het OOR Leiden.
Wat ga je doen bij Basalt?
Basalt verzorgt de opleiding revalidatiegeneeskunde in de regio Zuid-Holland-Noord (OOR
Leiden). Er zijn twee opleidingslussen (Leiden en Den Haag). De opleiding wordt vormgegeven
in samenwerking met het LUMC, de Reinier de Graaf Groep in Delft, het Haaglanden Medisch
Centrum en het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam.
De opleiding betreft een 4-jarige opleiding bestaande uit de volgende opleidingsonderdelen:
klinische revalidatie, poliklinische revalidatie, poliklinische kinderrevalidatie,
ziekenhuisrevalidatie, een (keuze) stage en een wetenschapsstage.
Hoeveel uur kom je bij ons werken?
▪ De functie van AIOS Revalidatiegeneeskunde binnen Basalt wordt voor 38 uur per week
vervult, verdeeld over 5 dagen per week.
Wat kun jij Basalt bieden?
Je hebt de studie geneeskunde afgerond, aantoonbare belangstelling voor
revalidatiegeneeskunde en bij voorkeur enige ervaring in de revalidatiegeneeskunde,
neurologie, (orthopedische) chirurgie of interne geneeskunde. Je bent in staat goed te
functioneren in een interdisciplinair team en je hebt een loyale en flexibele werkhouding. Je
bent leergierig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden die onderdeel zijn van
de CanMEDS competenties. Belangstelling voor en ervaring met wetenschappelijk onderzoek
strekt tot aanbeveling. Wij verzoeken je om in je motivatiebrief een toelichting te geven op de
gestelde criteria.
Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Een arbeidsovereenkomst en opleidingsovereenkomst bij Basalt, voor de duur van 4 jaar. De
CAO-ziekenhuizen is van toepassing met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals
mogelijkheid voor collectieve ziektekostenverzekering, bedrijfsfietsenregeling en een
tabletregeling. Verder kent de CAO-Ziekenhuizen een eindejaarsuitkering van 8,33% over het
jaarsalaris. De salarisschaal werknemers die een opleiding volgen tot specialist van de CAOziekenhuizen is van toepassing.
Wil je meer weten?
Inlichtingen worden graag verstrekt door Frederike van Markus, hoofd Opleider lus Den Haag,
telefoon: 070 – 3593593 of e-mail: F.vanMarkus@basaltrevalidatie.nl of door Vibeke
Valkenburg, hoofd Opleider lus Leiden, telefoon: 070 – 3593593 of e-mail:
V.Valkenburg@basaltrevalidatie.nl .Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je
contact opnemen met het HR-team; telefoon 070 - 3593889.
Hoe kun je solliciteren?
Je kunt via onderstaande sollicitatieknop solliciteren.
Het navragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Voor deze functie wordt
voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten
hiervoor worden vergoed door Basalt.
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vacaturetekst

Belangrijk om te weten:
▪ je kunt solliciteren tot en met donderdag 26 september aanstaande;
▪ er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor wij de vacature eerder kunnen sluiten,
wacht niet met solliciteren maar reageer direct;
▪ de vacature zal na sluiting niet meer zichtbaar zijn op onze website, bewaar de vacature
door deze (en niet de link) naar je zelf te mailen.
Wanneer kun je een reactie verwachten?
Zodra je gesolliciteerd hebt via onze wervingsmodule ontvang je automatisch een
bevestigingsmail.
Donderdagmiddag 17 oktober aanstaande zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Let
op: mocht je onverhoopt om dringende redenen verhinderd zijn, wil je ons hier dan via een
apart bericht over informeren?
Een twee gespreksronde, alsmede een selectieassessment behoren tot de mogelijkheden.
Arbeidsvoorwaarden worden, als van toepassing, in later stadium toegelicht.

