Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en
begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke,
cognitieve en/of auditieve beperking. De organisatie heeft locaties voor
revalidatie in Eindhoven (locatie Blixembosch), Tilburg (locatie Leijpark) en
Weert.
Bij Libra R&A werken ca. 750 medewerkers. Zij stellen het belang van de klant
centraal door het Planetree-principe te integreren in de hele dienstverlening.
Per 1 april 2019 ontstaat een vacature voor
Revalidatiearts
0.6 – 0.8 fte, 27 – 36 uur
ten behoeve van het werk in ziekenhuizen in de regio Eindhoven.
Algemene informatie
De vacature ontstaat door vertrek van een collega. De werkzaamheden zullen
plaatsvinden in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het St Anna Ziekenhuis
in Geldrop. De werkzaamheden betreffen klinische consulten en poliklinische
spreekuren. Onze visie is dat de revalidatiearts volledig geïntegreerd is in de
ziekenhuizen en actief participeert in MDO’s, speerpunten van het ziekenhuis en
waar mogelijk in de medische staven. De revalidatiearts heeft een brugfunctie
naar de revalidatiecentra van Libra.
Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is een topklinische opleidingsziekenhuis.
Naast de basisfuncties worden op een aantal onderdelen topklinische zorg
geboden: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen.
Sint Anna ziekenhuis te Geldrop heeft naast de basiszorg ook de speerpunten
sport&bewegen, slimme zorg voor planbare operatieve zorg, chronische zorg en
Anna voor ouderen.
De revalidatiearts resorteert onder de sector Houding & Beweging, die wordt
aangestuurd door een algemeen manager en een medisch manager
(revalidatiearts).
Libra Revalidatie & Audiologie is volop in ontwikkeling.
Op teamniveau zijn we het model van zelfsturende teams aan het invoeren,
waarvoor 3 tot 5 jaar is uitgetrokken. Zelfsturing beoogt de revalidatieteams
ruimere verantwoordelijkheid, meer flexibiliteit en meer werkplezier te geven.

De medische staf bestaat uit 29 revalidatieartsen. Wetenschappelijk onderzoek
en persoonlijke ontwikkeling staan hoog in het vaandel. We participeren in het
opleidingscircuit tot revalidatiearts met vanaf 1 maart 2019 het OOR ZON (Zuid
Oost Nederland) en werken voor wetenschappelijk onderzoek samen met het
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en Rijndam Revalidatie. Er is een nauwe
samenwerking met hogescholen, van waaruit stagiaires van verschillende
disciplines samenkomen in het multidisciplinaire zorg en innovatie centrum
(MZIC).
Profiel
 analytisch en enthousiasmerend
 brede belangstelling
 gesteld op een dynamische omgeving
 gericht op samenwerking
 actieve inbreng bij de implementering van de visie ziekenhuisrevalidatie
 ingeschreven in het specialistenregister.
Libra R&A biedt
 een dienstverband tussen 0.6 – 0.8 fte (27 – 36 uur), in overleg te bepalen
 een open en innovatieve organisatie
 deelname aan lokale, regionale en landelijke netwerken
 werken en wonen in een innovatieve en aantrekkelijke regio
 arbeidsvoorwaarden conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch
Specialisten (AMS).
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anne-Marie van Haelst (revalidatiearts/medisch manager), 06-36428395
Ronald Everaars (algemeen manager), 06-12406313
Zie ook de website www.libranet.nl
Belangstelling?
U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot 23 januari 2019 door middel van
een brief met CV aan solliciteren@libranet.nl of Postbus 1355, 5602 BJ
Eindhoven o.v.v. vacaturenummer 1901HB01.
Kennismakingsgesprekken worden gepland op 29 januari 2019.
Libra Revalidatie& Audiologie
Als het leven om een nieuwe balans vraagt!

