Rijndam Revalidatie is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met onze patiënten werken we
aan hun revalidatie. We doen dat centraal als het nodig is en dichtbij huis als het mogelijk is. We volgen de
ontwikkelingen op de voet, doen onderzoek en zijn een kweekvijver voor talent. Want we geloven dat de
balans tussen opleiden, onderzoek en behandelen tot de beste zorg voor onze patiënten leidt.
Rijndam heeft een enthousiaste medische staf. Naast patiëntenzorg staan ontwikkeling en onderzoek hoog in
het vaandel en verwacht Rijndam hierin een actieve rol van haar artsen. Rijndam Revalidatie en Erasmus MC
werken intensief samen op gebied van onderzoek en innovatie.
De Kinderrevalidatie in Rijndam Revalidatie wil een prominente rol spelen in het begeleiden van kinderen en
hun gezin naar zelfstandigheid in de brede zin, uitgaande van de mogelijkheden van het kind.
De hulpvragen van het kind en zijn omgeving zijn hierbij het uitgangspunt. Diagnostiek en behandeling zijn
leeftijdsgericht en vinden plaats in een stimulerend opvoedkundig klimaat. De kinderrevalidatie kenmerkt zich
door vernieuwing en innovatie in de zorg.
De Kinderrevalidatie streeft ernaar op een aantal terreinen expertise uit te breiden en het aanbod op deze
terreinen te intensiveren. Anderzijds worden de grenzen van de specialistische kinderrevalidatie bewaakt en
onderscheidt het zich als tweede- en derdelijns zorg.
Voor de periode van zwangerschapsvervanging zoeken wij een tijdelijke collega voor Rijndam afdeling KindJeugd 4-18 jaar. Wij zijn per 15 oktober 2019 op zoek naar een enthousiaste, gedreven:
Kinderrevalidatiearts / (Basis)arts met relevante ervaring
Binnen de afdeling worden kind en ouders begeleid op locaties Rotterdam en Dordrecht: op mytylscholen,
poliklinisch en op de peutergroepen. Er zijn multidisciplinaire spreekuren in verschillende ziekenhuizen in de
regio. Ook participeren wij actief in landelijke werkgroepen en gremia van de sectie kinderrevalidatie.
Ons team heeft enthousiaste, competente medewerkers die goed samenwerken, zowel in de multidisciplinaire
revalidatiebehandeling als in de ketens met andere zorgaanbieders.
De kennis en vaardigheden horend bij de kinderrevalidatie wordt door de medewerkers verder ontwikkeld en
uitgedragen.
Uw profiel
• Een ondernemend karakter;
• Goede contactuele eigenschappen;
• Zelfstandig werkend;
• Samenwerker.
Ook een AIOS die binnenkort de opleiding afrond of gedreven basisartsen of jeugd-/schoolartsen met affiniteit
en ervaring nodigen wij van harte uit om te solliciteren.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van vervanging zwangerschaps-/bevallingsverlof, voor 0,8
fte. Arbeidsvoorwaarden voor revalidatiearts zijn conform AMS.
We hebben enthousiaste teams die patiëntgericht, multi- en interdisciplinair werken en de mogelijkheid om
kennis te maken met kinderrevalidatie in alle verschillende vormen.
Sollicitatieprocedure
Voor informatie aangaande de functie-inhoud kunt u contact opnemen met mevrouw I. van der Ham,
revalidatiearts / medisch manager RVE 4-18 jaar of met mevrouw K. Nieuwenhuis, revalidatiearts, beiden te
bereiken op telefoonnummer 010-2111777.
Voor vragen aangaande het werving- en selectieproces kunt u contact opnemen met Jaco de Leede, HR
ondersteuner 010-2412435. Uw schriftelijke sollicitatie, o.v.v. vacaturenummer QKJ 1944 kunt u tot uiterlijk 17
juni 2019 per e-mailen sturen naar: HRkindjeugd@rijndam.nl
Sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag 28 juni 2019 op de locatie Ringdijk.

Binnen Rijndam staat de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers voorop. Veiligheid is in Rijndam
een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg- en dienstverlening. Iedere nieuwe medewerker bij Rijndam dient in
het kader van veilige zorg een VOG te overleggen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

