Revant, de kracht tot ontwikkeling!
Revant biedt medisch specialistische revalidatie aan kinderen en volwassenen op vier locaties in
West-Brabant en Zeeland. Er werken meer dan 500 gemotiveerde medewerkers, die gaan voor
hetzelfde doel. De revalidant voelt zich gehoord, gezien en erkend in wat voor hem belangrijk is
en ervaart de best mogelijke zorg die optimaal aansluit bij de revalidant en zijn levensfase.
Revant werkt met interdisciplinaire teams onder leiding van een revalidatiearts, longarts of
cardioloog. In verband met een zwangerschapsverlof zoeken we voor de neurorevalidatie op
locatie Breda tijdelijk van 1 januari 2020 tot en met eind mei 2020 een
Revalidatiearts
met aandachtsgebied klinische neurorevalidatie voor volwassenen
voor 27 uur per week.
De functie bij Revant
Je maakt deel uit van een enthousiaste medische staf en bent eindverantwoordelijk voor de
behandeling van de revalidant. Je werkt samen met de zorgmanager op de zorginhoudelijke
aanpak van het betreffende behandelteam.
De nadruk ligt op de klinische neurorevalidatie voor volwassenen. De exacte taken worden in
overleg tussen revalidatieartsen verdeeld, zoveel mogelijk rekening houdend met expertise en
interessegebieden. Als revalidatiearts werk je nauw samen met de ziekenhuizen in onze regio.
Tevens zijn er samenwerkingsverbanden met diverse verpleeghuizen en ketenpartners.
Wij vragen
 Je bent als revalidatiearts ingeschreven in het (specialisten)register;
 Je hebt ervaring in of affiniteit met Neurologie;
 Je bent een betrokken teamspeler. Je creëert draagvlak en bent in staat mensen en
processen te verbinden. Je hebt aandacht voor de kwaliteiten van de medewerkers en
stimuleert hen tot individuele en teamprestaties.
 Daarnaast ben je spontaan, open, integer en ondernemend.
Wij bieden
Revant is een zelfbewuste organisatie die continu in beweging is en waarin groei en
zelfontwikkeling gestimuleerd worden. Spreekt je dit aan?
Dan bieden wij:
 De mogelijkheid om ervaring op te doen binnen de neurorevalidatie;
 Een tijdelijk dienstverband van januari 2020 tot en met mei 2020;
 Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform AMS;
 Een enthousiast team dat revalidantgericht optreedt.
Solliciteren of meer informatie
Ben jij de geïnteresseerde collega die deze mooie uitdaging met ons wil aangaan? Wij nodigen je
van harte uit om samen met ons de mogelijkheden te verkennen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Luikje van der Dussen, lid Raad van bestuur
en revalidatiearts, of Wiebe van der Wal, zorgmanager, via tel. 076-5797721.
Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar: solliciteren@revant.nl
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