Ziet u revalidatie als iets unieks voor de patiënt, dan biedt Roessingh u de
mogelijkheid om in een professionele omgeving te komen werken als

AIOS (38 uur per week)
Waarom Roessingh?
Roessingh (www.roessingh.nl) is een van de
grootste revalidatiecentra in Nederland en
biedt u een opleidingsomgeving met een uniek
karakter. Onder leiding van een driehoofdige
opleidersgroep, en één hoogleraar, wordt
een opleiding van hoog niveau aangeboden.
U kunt in Roessingh een goed revalidatiearts
worden maar daarnaast iets extra’s meekrijgen in
de opleiding:
-	de combinatie van een klinische setting van
het revalidatiecentrum, en de technologische
inkleuring vanwege de nauwe samenwerking
met de Universiteit Twente (www.utwente.nl)
-	het klinisch/technische karakter wordt
beleefd in de diverse stages (o.a. CVA, hoge
dwarslaesies, Pijn- en Kinderrevalidatie) en het
wekelijkse regionale curriculum onderwijs
-	de mogelijkheid tot een wetenschappelijke
vorming via het eigen internationaal
toonaangevend onderzoeksinstituut RRD
(www.rrd.nl) met onder meer 3 leerstoelen
aan de Universiteit Twente
-	extra verdieping van thema’s doordat Roessingh
een landelijk vooraanstaande positie heeft
op het gebied van bewegingsanalyse,
spasticiteitsbehandeling en pijnrevalidatie
-	ziekenhuisstages vinden plaats in het ZGT
Almelo en het topklinisch ziekenhuis MST in
Enschede
Waarom Enschede?
Enschede is een stad in het groen, weg van
de hectiek van de Randstad. Het heeft alle
voorzieningen en een gezellig cultureel en culinair
uitgangscentrum. Door de mooie ligging kan er
volop worden gerecreëerd.

Geschiktheid
U bent geschikt voor de functie van AIOS als u:
-	in het bezit bent van het artsdiploma en
gemotiveerd en enthousiast voor de revalidatie
-	bij voorkeur ervaring heeft in neurologie,
(orthopedische) chirurgie of interne geneeskunde
Het aanbod
Om wederzijds uw geschiktheid voor de functie
van AIOS vast te stellen, begint u afhankelijk van
uw ervaring voor een bepaalde periode als ANIOS.
In deze periode wordt tevens een assessment
afgenomen. Op basis van deze uitkomsten, de
eindevaluatie en gebleken geschiktheid, bieden
wij u een opleidingsplaats, met als startdatum
1 september 2019, voor de duur van 4 jaar.
In het kader van de individualisering
opleidingsduur kan de opgedane ervaring als
ANIOS ingezet worden voor een aanvraag
tot verkorting van de opleidingsduur.
Wij bieden u:
- een voltijds dienstverband (38 uur/week)
-	arbeidsvoorwaarden overeenkomstig CAO
ziekenhuizen
-	een salaris, afhankelijk van ervaring, ingeschaald
in FWG 65.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met opleider dr. M.J. Nederhand (telefoon
+31 (0)88 – 08 75 709 (maandag/dinsdag)
+31 (0)53 – 48 75 204 (donderdag/vrijdag)
(secretariaat opleiding en onderwijs), of via
m.nederhand@rrd.nl). Uitgebreide informatie
over de opleiding is ook te vinden op
www.werkenbijroessingh.nl. Tot 18 februari 2019
kunt u reageren via www.zorgselect.nl
(vac.nr.: 43231). De gesprekken zijn voor eind
maart gepland.

Vernieuwend Attent Samen
www.roessingh.nl
Medisch specialistisch revalidatiecentrum
Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede is een
gespecialiseerd revalidatiecentrum voor volwassenen
en kinderen, dat gebruik maakt van de modernste
hulpmiddelen en de nieuwste revalidatietechnieken.
Wij hebben behandelprogramma’s voor allerlei
diagnosegroepen, van licht tot zwaar, zichtbaar en
onzichtbaar. Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij
Roessingh klinisch en poliklinisch behandeld worden.
www.roessingh.nl
Roessingh Concern
Roessingh Concern is de overkoepelende organisatie
van de verschillende onderdelen van Roessingh.
Hieronder vallen behalve Roessingh, Centrum voor
Revalidatie ook Roessingh Revalidatie Techniek,
Roessingh Arbeid, RoessinghMedinello en rdgKompagne.

Roessingh Concern is actief in specialistische behandeling
en zorg en commerciële activiteiten. Deze combinatie is
uniek in Nederland.
www.roessingh-concern.nl
Werken bij Roessingh
Werken bij een van de organisatieonderdelen van
Roessingh Concern betekent werken voor de ander
vanuit uzelf. U wilt excelleren vanuit uw deskundigheid
en betrokkenheid en ontdekt nieuwe mogelijkheden.
Dus deel uw kennis en lever met uw inzichten een
bijdrage in het waarmaken van onze ambities.
www.werkenbijroessingh.nl

