VACATUREMELDING
Vacaturenummer 15/2019
Ubbergen, 30 januari 2019

Bij de Sint Maartenskliniek, een gespecialiseerd ziekenhuis met een goede reputatie, draait alles om
houding en beweging. Daarbij zoeken we al ruim 80 jaar naar steeds betere en innovatieve
behandelingen om patiënten verder in beweging te brengen. Dit doen we vanuit onze
kernspecialismen orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding. De
patiënten zijn zeer tevreden over de kwaliteit van onze zorg. Medewerkers waarderen de
kleinschaligheid van de kliniek, het specialistische werk, de collegiale sfeer op de afdelingen, en de
korte lijnen. Ze zijn trots op de hoge waardering van onze patiënten en de innovativiteit van de
kliniek.
Het revalidatiecentrum is een van de vier zorgcentra van de Sint Maartenskliniek. De medische staf
revalidatiegeneeskunde bestaat uit 25 collega revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten en
physician assistants. Samen verzorgen zij de revalidatiegeneeskundige zorg in de
Sint Maartenskliniek en de ziekenhuizen in het netwerk (Nijmegen en Boxmeer). Verder zijn er
consultfuncties in meerdere verpleegklinieken en kinderbehandelcentra.
Wij participeren in het opleidingscluster Oost-Nederland in de opleiding tot revalidatiearts.
De Sint Maartenskliniek heeft ‘evidence based’ werken hoog in het vaandel staan. Op het brede
gebied van houding en beweging zijn wij toonaangevend in Nederland, mede door de nauwe
samenwerking met de zorgcentra orthopedie, reumatologie en het pijnbehandelcentrum.
In verband met het vertrek van een collega zoeken wij voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
(CWZ) per 1 mei 2019 een:

ZIEKENHUIS-REVALIDATIEARTS
voor 28 – 36 uur gemiddeld per week (78% - 100%)
De functie
Wij zoeken een collega voor de ziekenhuisrevalidatie (klinische consulten en medebehandelingen,
grote polikliniek en poliklinische revalidatiebehandeling) in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
(CWZ) in Nijmegen, één van de grote STZ-ziekenhuizen. De revalidatieafdeling van het CWZ heeft
binnen het ziekenhuis een bijzondere positie in zorg rondom neurologische aandoeningen
(bijvoorbeeld MS) en schoentechnisch spreekuur. Daarnaast vinden alle handrevalidatie-trajecten
van de Sint Maartenskliniek geconcentreerd plaats in het CWZ.
Onze wensen
U bent een enthousiaste collega, die wil excelleren in het vak. U heeft een visie op ziekenhuisrevalidatie en brede interesse in verschillende deelgebieden van de revalidatie van volwassenen.
U wilt zich verder ontwikkelen om steeds beter te worden. U werkt resultaat- en doelgericht en u
weet de wensen van de patiënt, de professionele uitdaging en het bedrijfsbelang uitstekend te
combineren. Uiteraard bent u bereid te participeren in opleidingsactiviteiten en onderzoek.
Wij bieden
Een team van inspirerende collega’s. Een uitdagende functie in de stimulerende omgeving van één
van de topcentra in Nederland. De Sint Maartenskliniek biedt topkwaliteit dichtbij de patiënt en
levert verantwoorde laagdrempelige zorg. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de landelijke AMSregeling. Tevens bieden wij de mogelijkheid een excellentietoeslag te verwerven en te sparen voor
sabbatical leave.
Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. van den Broek, revalidatiearts,
bereikbaar via telefoonnummer (024) 365 87 68, of met mevrouw H. Bongers-Janssen,
revalidatiearts en medisch manager van het revalidatiecentrum in de Sint Maartenskliniek,
bereikbaar via telefoonnummer (024) 365 91 88.

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u vóór 22 februari 2019 mailen naar
werken@maartenskliniek.nl, gericht aan de Sint Maartenskliniek, Personeel & Organisatie, t.a.v.
mevrouw E. van den Ouweland, adviseur P&O, onder vermelding van vacaturenummer 15/2019.
De eerste gesprekken zijn gepland in de avond van 25 en 26 februari 2019.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt, waarbij geldt dat interne
kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

