Revant medisch specialistische revalidatie zoekt per najaar 2019
(Kinder)revalidatiearts(en)
voor 0,6 -1,0 Fte per week
Voor werkzaamheden op de locaties Reigerbos (Goes) en de Wielingen (Terneuzen) in Zeeland.
Vanwege de aankomende pensionering van twee kinderrevalidatieartsen* zoeken wij deskundige
collega’s met passie voor het vak.
*overleg over een combinatiefunctie met revalidatiezorg voor volwassenen is mogelijk.

Deze functie is voor jou geschikt, wanneer je interesse hebt in:
• De veelzijdigheid van dit speciale vakgebied: kinderrevalidatie uitoefenen in de volle breedte van
het vak.
• Het werken op een kleinschalige locatie, binnen een grote professionele zorgorganisatie.
• Inzet van jouw specialisatie en doorontwikkeling van jouw kennis en expertise.
• Werken in een enthousiast team.
Jouw team
Als kinderrevalidatiearts ben je eindverantwoordelijk voor de revalidatiegeneeskundige behandeling van
de individuele revalidant en op zorginhoudelijk niveau voor de behandelteams. Beleidsvorming en
aansturing van het behandelteam gebeurt in samenwerking met de zorgmanager.
Je maakt deel uit van de enthousiaste medische staf van Revant, die werkzaam is in Breda, Goes en
Terneuzen. De vakgroep kinderrevalidatie bestaat momenteel uit acht kinderrevalidatieartsen, één
jeugdarts KNMG/arts revalidatie en één Physician Assistant.
Op de beide locaties in Zeeland bieden we poliklinische revalidatiebehandeling aan een grote groep
kinderen/jongeren. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de in Goes aangrenzende
mytyl/tytylschool (SO en VSO). Zowel in Goes als Terneuzen beschikken we over therapeutische
peutergroepen.
Wij vragen
• Je bent als revalidatiearts ingeschreven in het (specialisten)register of je rondt binnen afzienbare
tijd je opleiding tot revalidatiearts af. Ervaring binnen de kinderrevalidatie is een pré.
• Verbinding maken met mensen is je tweede natuur. Je creëert draagvlak en bent in staat mensen
en processen te verbinden. Je hebt aandacht voor de kwaliteiten van collega’s en dankzij je
coachende en verbindende vaardigheden stimuleer je hen tot individuele en teamprestaties.
• Netwerken ligt in je aard.
• Je durft te leren van een ander.
• Je bent persoonlijk betrokken bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
doorontwikkeling van kinderrevalidatie in Zeeland en Revant breed.
Daarnaast ben je spontaan, open, integer en ondernemend. Je raakt enthousiast van het werken in een
dynamische omgeving en levert hier actief een bijdrage aan.
Wij bieden

Wij bieden een uitdagende baan in een zelfbewuste organisatie die sterk in beweging is. Groei en
zelfontwikkeling worden gestimuleerd. Een veilige sfeer/omgeving vinden we belangrijk; binnen Revant
heerst een open cultuur waarin laagdrempelig met elkaar afgestemd wordt, zowel op patiënt- als
beleidsmatig niveau. Taakverdeling gebeurt in onderlinge afstemming met de vakgroep, zodat expertise
en interessegebieden optimaal worden benut.
Daarnaast bieden wij:
• mogelijkheid tot aanstelling voor onbepaalde tijd;
• salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform AMS;
• een verhuiskostenvergoeding en, indien gewenst, een jobhunt-traject voor het zoeken van een
geschikte baan voor je partner in de regio;
• een enthousiast team dat patiëntgericht optreedt;
• de mogelijkheid om te participeren in innovatieve ontwikkelingen, opleiding en
wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie en solliciteren
Ben jij de geïnteresseerde collega die deze mooie uitdaging met ons aangaat? Wij nodigen je van harte
uit om samen met ons de mogelijkheden te verkennen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Larja de Letter, kinderrevalidatiearts (06-47416652)
of Marjo van Kruijsdijk, zorgmanager kinder- en jeugdrevalidatie (076-5797714).

