Al ruim 100 jaar is Rijndam Revalidatie expert in revalidatie, gespecialiseerd in complexe
revalidatietrajecten. Dat betekent dat onze patiënten meestal begeleiding krijgen van meer dan 1 van onze
therapeuten, omdat ze hulp op diverse terreinen nodig hebben.
Concreet betekent dat dat wij kinderen, jongeren en volwassen leren omgaan met de gevolgen van een
ziekte, aandoening of ongeval. Onze deskundige en betrokken artsen en therapeuten nemen de
verantwoordelijkheid en bieden zorg die per patiënt wordt afgestemd. Op één van de 18 Rijndam locaties
als het nodig is, dichtbij huis als het mogelijk is. Bij ons staan patiënten centraal.
Tegelijkertijd helpen wij ontwikkelen. We doen onderzoek en zijn een kweekvijver voor talent. Wij geloven
dat de balans tussen opleiden, onderzoeken en behandelen tot de beste zorg voor onze patiënten leidt.
Voor de RVE Ziekenhuizen Noord (locatie Franciscus Vlietland) zijn wij per direct op zoek naar een
enthousiaste

Revalidatiearts
Afdeling
Ziekenhuizen Noord bestaat uit poliklinieken op de locaties Franciscus Gasthuis & Vlietland en
IJsselland Ziekenhuis. Hier zien we poliklinische patiënten uit diverse diagnosegroepen (neurologie,
amputatie, diabetische voet, chronische pijn en oncologie). Momenteel zijn wij op zoek naar een
revalidatiearts voor de locatie Franciscus Vlietland, die ook inzetbaar is op de andere locaties van
Rijndam.
Functie
Als revalidatiearts ziet u patiënten op de polikliniek, geeft u leiding aan poliklinische revalidatieteams
in het kader van poliklinische revalidatiebehandeling en ziet u patiënten in consult in het ziekenhuis.
Profiel
U bent revalidatiearts en u heeft affiniteit met ziekenhuisrevalidatie. U kunt bruggen bouwen en
goed contacten onderhouden met medisch specialisten in het ziekenhuis en de eerste- en
tweedelijns (para)medici. U bent breed inzetbaar. Ervaring in/affiniteit met oncologische revalidatie,
orthopedie/pijnrevalidatie en technisch spreekuur/schoenenspreekuur strekt tot aanbeveling. Het
exacte takenpakket zal in onderling overleg bepaald worden.
Verder beschikt u over een ondernemend karakter, een zelfstandige, flexibele en enthousiaste
werkhouding en goede contactuele eigenschappen;
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor één jaar. De aanstelling is voor 32 uur per week.
Arbeidsvoorwaarden voor revalidatiearts zijn conform AMS.
Ook revalidatieartsen die korter of minder uren beschikbaar zijn, worden uitgenodigd om te reageren.
Sollicitatieprocedure
Inlichtingen over de inhoud van de functie worden graag verstrekt door mevrouw Dr. S.C. Remerie,
telefonisch bereikbaar via 010-2585604.
Voor vragen over het werving- en selectieproces kunt u contact opnemen met mevrouw I. Groenen
van de afdeling HR via 010-2412494.
Direct online solliciteren kunt u tot en met 14 februari a.s. middels het sollicitatieformulier op onze
website, bereikbaar via deze link.
De eerste ronde selectiegesprekken is gepland op maandagmiddag 18 februari 2019.

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.

