ANIOS Revalidatie
Juist in het Deventer Ziekenhuis heb je als ANIOS Revalidatie een mooie baan. Waarom?
Ons ziekenhuis is groot genoeg om ambities waar te maken en klein genoeg voor een goede
werksfeer en persoonlijke aandacht. Dat maakt het werken prettig. Bovendien zijn we een
topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ). Begin vorig jaar zijn we gekozen tot beste werkgever in
de regio.
Revalidatie Centrum
Je bent als ANIOS Revalidatie werkzaam binnen het Revalidatie Centrum. De patiënt staat
centraal en krijgt zorg van een toegewijd revalidatieteam, waarin alle benodigde (para)medische
specialismen en rollen vertegenwoordigd zijn. Doordat we de zorg in eigen huis hebben, kunnen
we al tijdens klinische opname het revalidatieproces starten.
Werken als ANIOS Revalidatie
Als ANIOS Revalidatie heb je een breed takenpakket met een grote diversiteit aan (voornamelijk
volwassen) patiënten. Je draait zelfstandig spreekuren op de polikliniek en doet
revalidatieconsulten in het ziekenhuis. Daarbij geef je op een duidelijke manier informatie over de
behandeling aan de revalidant, familie en verwijzers. Kortom, een mooie, afwisselende baan met
veel patiëntencontact, zowel op de polikliniek als in de kliniek. Je werkt onder supervisie van een
revalidatiearts
Het gaat om een tijdelijke functie, van 1 juni 2019 tot 1 januari 2020 voor de duur van 24-32 uur.
Wat wij vragen
Voor deze functie zijn we op zoek naar een dynamische, zelfstandige collega die een goede
teamspeler is. Je bent basisarts en hebt vanzelfsprekend affiniteit met revalidatiegeneeskunde.
Bij voorkeur heb je al ervaring als assistent in de revalidatiegeneeskunde, orthopedie, neurologie
of een ander aan revalidatie verwant specialisme.
Ons aanbod
Wij bieden een uitdagende baan in een redelijk nieuw, goed draaiend team, voor de periode van
7 maanden, voor 24-32 uur per week. Het salaris is afhankelijk van relevante ervaring en wordt
ingeschaald in de salarisschaal voor arts-assistenten zoals genoemd in de CAO Ziekenhuizen.
Naast een werkplek in een innovatief, mensgericht ziekenhuis, is Hanzestad Deventer een leuke
stad om in te wonen, te werken en te recreëren.
Meer weten?
Wil je meer weten over deze vacature dan mag je contact opnemen met de heer M.Riemersma,
medisch manager, via telefoonnummer 0570- 535145.
Reageren
Interesse in deze functie? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren vóór 1 juni aanstaande
via onze website. https://www.dz.nl/werken/vacatures/anios-revalidatie

