Wij zijn voor de poliklinische volwassenenrevalidatie op zoek naar een

Revalidatiearts m/v 70-100%
De functie
Je bent eindverantwoordelijk voor de revalidatiegeneeskundige diagnostiek,
behandeling en begeleiding van de individuele patiënt. Je behandelt alle
voorkomende diagnosegroepen passend bij de ziekenhuisrevalidatie. Je verricht
poliklinische revalidatiespreekuren en consulten. Daarnaast ben je lid van een
actieve medische staf die bestaat uit 30 revalidatieartsen. Mogelijk is er ook sprake
van lidmaatschap van de medische staf van het betrokken ziekenhuis.
Het gaat om een tijdelijke functie, o.a. in verband met zwangerschapsverlof in de
periode mei tot november 2019.
Je werkt op de locatie Dokkum, samen met een behandelteam met ca. 10
behandelaars. Op een van onze andere locaties ontstaat ook een tijdelijke vacature
voor die periode. Meer informatie daarover kan mondeling worden verstrekt.
Wat verwachten we van jou?
Je bent een samenwerkings- en resultaatgerichte persoon met uitstekende
communicatieve vaardigheden en je profileert de revalidatie in een zorglandschap in
ontwikkeling. Overige belangrijke competenties zijn: pro activiteit,
stressbestendigheid, plannen & organiseren en besluitvaardigheid.
Verder vragen wij:
- registratie als revalidatiearts in het register voor medisch specialisten.
Ook AIOSsen die binnenkort hun opleiding beëindigen, worden uitgenodigd te
solliciteren.
Wat bieden we jou?
Een uitdagende functie binnen een professionele organisatie! Je komt te werken in
een organisatie die gericht is op samenwerken, zowel intern als extern met
ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, thuiszorg e.a. instellingen.
•
Een collegiale- en informele sfeer met korte lijnen.
•
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform AMS.
•
Mogelijkheid tot deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
•
Opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Wil je meer weten?
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Peter Tammeling,
manager revalidatie, telnr.: 088-5801349.
Je sollicitatie kun je vóór 14 maart 2019 richten aan Revalidatie Friesland, via onze
website: www.revalidatie-friesland.nl / werken en leren bij / vacatures.

Bij aanstelling vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Na de eerste
gespreksronde kunnen referenties worden opgevraagd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

