Vacature
Ben jij die enthousiaste en ondernemende revalidatiearts die graag met kinderen
en jongeren werkt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

KINDERREVALIDATIEARTS
27-36 uur per week
Met ingang van 1 januari 2020,
voor ons team Kind & Jeugd
Wat worden jouw werkzaamheden?
Het zal gaan om poliklinische werkzaamheden voor kinderen van alle leeftijden en
diverse diagnosegroepen. We werken nauw samen met de kinderartsen in de
regio, de onderwijsspecialisten, instellingen voor kinderen met een verstandelijke
beperking, paramedici in de 1e lijn en integrale vroeghulp. We hebben een
consulent orthopedie en kinder- en jeugdpsychiatrie. Tevens zijn er gezamenlijke
spreekuren met de instrumentmaker/schoenmaker.
Wie zijn wij?
Bij Klimmendaal hebben 650 revalidatiespecialisten dagelijks de zorg voor onze
patiënten. Ieder vanuit zijn of haar eigen specialisme, maar allemaal met
dezelfde inzet en kracht. Werken bij Klimmendaal is met zorg werken in een
professionele en klantgerichte omgeving op diverse locaties in Oost-Nederland.
Samen begeleiden we patiënten naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de
maatschappij op een wijze die bij hen past.
Wie ben jij?
 Een geregistreerd revalidatiearts.
 Arts-assistenten die bijna klaar zijn met de opleiding tot revalidatiearts
worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.
 Grote affiniteit met en visie op kinderrevalidatie.
 Een inspirerende, ondernemende en daadkrachtige collega.
 Goede contactuele eigenschappen.
 Vermogen om te opereren in een uitgebreid revalidatienetwerk.
Wie zijn jouw nieuwe collega’s?
Klimmendaal Kind & Jeugd heeft 10 kinderrevalidatieartsen, 2 PA's, 1 ANIOS en 1
AIOS. Wij zijn enthousiaste en gedreven collega’s die graag samen met jou de
medisch specialistische revalidatie in deze grote regio stevig verankeren in het
bewegende zorgveld. Cognitieve revalidatie is één van de speerpunten in ons
medisch beleidsplan voor zowel volwassenen als Kind & Jeugd. Voor de kinderen
bieden wij zowel de klinische revalidatie als de behandeling in de (sub) acute en
chronische fase.
Verder biedt Klimmendaal moderne faciliteiten, zoals een laboratorium voor
gangbeeldanalyse en de Grail. Er heerst een goed opleidingsklimaat met frequent
onderwijsmomenten, refereeravonden, wetenschapsmiddagen en nascholing
BMZ. Onze totale medische staf bestaat uit ruim 40 goed samenwerkende
revalidatieartsen.
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Wat hebben wij te bieden?
Een prettige, betrokken werksfeer in een enthousiast, gemotiveerd en collegiaal
team. We bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
Indien je later dan januari 2020 beschikbaar bent nodigen we je toch van harte
uit voor een gesprek. En als je graag eerder aan de slag wilt dan kan dat ook !
Wij zoeken een collega voor onze locatie in Apeldoorn. Indien je belangstelling
hebt voor werk op één van onze andere locaties, en/of specifieke doelgroep gaan
we ook graag met je in gesprek.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch
Specialisten (AMS).
Is je interesse gewekt?
Solliciteren kan tot en met 23 september 2019. Ga hiervoor naar onze digitale portal
op de website https://sollicitatie.klimmendaal.nl. Voor algemene informatie over
Klimmendaal ga je naar www.klimmendaal.nl.
Heb je vragen over de inhoud van de functie? Dan kan je contact opnemen met
Sabina Groen, revalidatiearts en medisch manager, per telefoon: 026-3526802 of
per mail: secr_zm@klimmendaal.nl
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