Revant – Daadkracht met aandacht
Revant biedt gespecialiseerde revalidatiegeneeskunde en hart- en longrevalidatie in vier
revalidatiecentra aan kinderen en volwassenen in West-Brabant en Zeeland. Er werken meer dan
500 enthousiaste medewerkers op de locaties in Breda, Goes en Terneuzen. Revant helpt
revalidanten hun zelfstandig functioneren te herwinnen, te behouden of te optimaliseren. We
streven ernaar dat mensen met een beperking een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid
en maatschappelijke participatie hebben met een goede kwaliteit van leven. Daarnaast richten
wij ons erop verder verlies van functionaliteit te beperken en hanteerbaar te maken. Ga voor
meer informatie naar onze website: www.revant.nl.
Revant zoekt voor de kliniek Breda een enthousiaste en deskundige

(Basis)arts kliniek
volwassenenrevalidatie
(32 - 36 uur per week)

De functie bij Revant
Als basisarts ben je werkzaam op de kliniek. Voorkomende diagnosegroepen binnen de kliniek
zijn neurologisch, met name NAH, multitrauma, amputatie, cognitieve revalidatie, Parkinson en
neuromusculaire aandoeningen.
Je draagt zorg voor de dagelijkse basis medische zorg en revalidatiezorg in samenwerking met
twee revalidatieartsen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de probleemstelling en
probleemverheldering en van daaruit aan het formuleren van de behandeldoelstellingen van de
revalidant.
Je werkt interdisciplinair samen met revalidatieartsen, (GZ)-psychologen, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten en maatschappelijk werkers.
Wij vragen
Je bent arts met bijbehorende BIG-registratie en je hebt affiniteit met het werkveld.
Je hebt bij voorkeur klinische werkervaring. Ervaring in de revalidatie en/of ervaring met acute
zorg is een pré.
Verder beschik je over de volgende kwaliteiten:
- Je bent in staat om in complexe situaties snel en professioneel te handelen;
- Je kunt zowel zelfstandig als in een interdisciplinair team van professionals werken;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, waarbij je de verbinding opzoekt met zowel
revalidanten als collega’s;
- Je levert een bijdrage aan een positief en transparant werkklimaat, waarin aandacht voor
de revalidant centraal staat;
- Je bent ondernemend en zichtbaar, en professioneel en kwaliteitsgericht.
Wij bieden
Wij bieden een uitdagende baan in een zelfbewuste organisatie die sterk in beweging is en
waarin groei en zelfontwikkeling gestimuleerd worden.
Je krijgt een verantwoordelijke functie met mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
binnen je vakgebied.
Daarnaast bieden wij:
• In eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar, met uitzicht op een vast
dienstverband bij goed functioneren.
• Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform Cao Ziekenhuizen (FWG schaal
65, maximaal €5.257,00 op basis van een 36-urige werkweek).

Solliciteren of meer informatie
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marscha Luijkx,
revalidatiearts (076-5796846), Tracy Monsma, revalidatiearts (076-5797846) of Wiebe van der
Wal, zorgmanager (076-5797720).
Je interesse kan je kenbaar maken (onder vermelding van vacaturenummer 2019.41) via onze
website https://www.revant.nl/action/jobs/job/580/basis-arts-kliniek/

