Merem is volop in beweging! Wij zetten ons dagelijks in voor (patiënten)zorg. We zijn daarom op zoek naar een:
REVALIDATIEARTS VOLWASSENEN (HILVERSUM)
0.6 – 0.8 FTE
Ben jij die energieke en enthousiaste revalidatiearts die echt het verschil kan maken in de zorg?
Wat ga je doen als revalidatiearts?
Het betreft een functie die wordt ingevuld in de kliniek en polikliniek volwassenrevalidatie in Hilversum. Samen met je
collega draag je zorg voor de medisch specialistische revalidatie van volwassen klinische patiënten met diverse
diagnoses. Daarnaast ligt jouw aandachtsgebied bij de poliklinische patiënten met amputatie en multitrauma
problematiek. Je beoordeelt gangbeeldanalyses en je ziet jongeren met cerebrale parese in de transitiefase naar
volwassenheid. Je superviseert de arts assistent, die zorg draagt voor de basis medische zorg van de afdeling. Je
participeert in de 24-uurs bereikbaarheidsdiensten.




Je werkt mee aan het versterken van de relaties met ketenpartners om de medisch specialistische revalidatie
in de regio verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Je draagt bij aan de ontwikkeling van de medisch specialistische revalidatie samen met je collega
revalidatieartsen, als onderdeel van de vakgroep en de medische staf.
Je geeft onderwijs o.a. aan (co)assistenten en specialisten ouderengeneeskunde.

Wie zijn wij?
Wij zijn Merem. We bieden medisch specialistische (long)revalidatie bij kinderen, jongeren en volwassenen. Onze
organisatie draait op experts met een goed hart: gedreven specialisten die onze patiënten met aandacht bijstaan. Hoe
complex een revalidatievraagstuk ook is, we doen altijd alles om de patiënt op de best passende manier weer mee te
laten draaien in de maatschappij.
Op onze revalidatiecampus in Hilversum en in onze vestigingen in Almere en Lelystad werken verschillende
disciplines samen onder één dak, op deze manier is Merem altijd dichtbij. Lees meer over ons en onze kernwaarden
op www.merem.nl.
Wie ben jij?
 Je hebt je opleiding tot revalidatiearts (bijna) afgerond en bent BIG geregistreerd.
 Je bent een teamspeler die bruggen kan bouwen, zowel intern als extern.
 Ervaring of affiniteit met gangbeeldanalyses en jongeren in de transitiefase met cerebrale parese is een pré.
 Een professional met een hands-on mentaliteit die de patiënt, de organisatie én zichzelf iedere dag een stap
vooruit wil helpen.
 Een bevlogen expert met een flinke dosis doorzettingsvermogen.
Wat bieden we?
 De mogelijkheid om je te ontwikkelen als professional in onze groeiende organisatie. Om dit te bereiken delen
we actief kennis en bieden we je de mogelijk om een opleiding of coaching traject te volgen.
 Een prettige en betrokken werksfeer.
 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten: inschaling afhankelijk van werkervaring in de salaristabel
van het AMS inclusief deelname aan het pensioenfonds PZFW.
 Deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering.
 Een jaarcontract vanaf het moment dat je start; bij goed functioneren wordt dit omgezet naar een vast
dienstverband.
Geïnteresseerd?
Maak kennis - Wij met jou en jij met ons! Voor informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Patrice
Tomassen, Revalidatiearts / Medisch Manager op 035 68 81 1141 of ptomassen@merem.nl. Voor overige vragen kun
je contact opnemen met HRM op 035 68 81 570 of vacatures@merem.nl. We zien je CV met motivatiebrief ovv
vacaturenummer 2019 46 graag uiterlijk 19 juni 2019 tegemoet op vacatures@merem.nl.
Sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 26 juni.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

