Revalidatiearts
Minimaal aantal uren
Maximaal aantal uren
Arbeidsovereenkomst
Werklocatie(s)

36
45
Bepaalde tijd, intentie tot vast
Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Het MSCT (Medisch Specialisten Collectief Treant) zoekt per 1 juni 2019 een nieuwe collega, die samen met ons,
wil meewerken aan de verdere uitbreiding van de ziekenhuisrevalidatie in de volle breedte.
Treant Zorggroep is op zoek naar een revalidatiearts met affiniteit voor ziekenhuisrevalidatie, die samen met ons, in
de regio het medisch specialistisch revalidatie netwerk verder wil vormgeven. U bent een teamspeler met goede
communicatieve eigenschappen. Als revalidatiearts maakt u deel uit van de vakgroep Revalidatiegeneeskunde. U
fungeert zelfstandig binnen de vakgroep en krijgt de mogelijkheid om uw ideeën te ontwikkelen.
De vakgroep bestaat op dit moment uit 7 revalidatieartsen, 1 algemeen arts en 1 physician assistant. Als
revalidatiearts gaat u deel uitmaken van de medische staf en het Medisch Specialisten Collectief Treant (MSCT).
In samenspraak met de huidige leden van de vakgroep zal bekeken worden hoe de formatie over de locaties zal
worden verdeeld.
Profiel
Wij zoeken een enthousiaste revalidatiearts met (bij voorkeur) meerdere jaren werkervaring, affiniteit met
ziekenhuisrevalidatie en met mogelijkheden tot management participatie.
U bent een teamspeler, in staat om bruggen te bouwen, samen te werken met andere medische disciplines en
therapeuten, alsmede ook anderen te enthousiasmeren en te motiveren. U bent bereid om actief deel te nemen aan
zowel de vakgroep, de resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) als de medische staf. Daarnaast bent u bereid om
deel te nemen aan één van de diagnose gebonden werkgroepen van de VRA. U bent bereid om u toetsbaar op te
stellen (IFMS en visitatie).
Ervaring is gewenst, maar AIOS worden zeker ook uitgenodigd te solliciteren.
Treant Zorggroep
Treant Zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg. Bij ons kunnen de
300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor de best mogelijke zorg. Zorg die past bij
hun zorgbehoefte en die zo nodig aansluit op vervolgzorg. Onze 260 medisch specialisten en 6.300 medewerkers
zetten zich daar volledig voor in.
Wij zijn er trots op dat we geaccrediteerd zijn voor onze ziekenhuiszorg en verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg.
Samen met onze partners zorgen we voor zorg dicht bij huis als het kan, verder weg als het nodig is.
MSCT
De medische staf van Treant is verenigd in de coöperatie Medisch
Specialisten Collectief Treant (MSCT). Een unieke bundeling van
krachten van een voltallige ziekenhuisstaf (vrijgevestigden,
dienstverbanders, apothekers, psychologen en klinisch chemici) op deze schaal. Om op die manier met slagkracht en
gelijkgericht een bijdrage te leveren aan goede, bereikbare en betaalbare zorg.
Ons aanbod
In eerste instantie ontvangt u een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de AMS richtlijnen. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en

ervaring. Bij gebleken geschiktheid en onveranderde bedrijfsomstandigheden volgt daarna instroming in de
vakgroep.
Een dynamische functie met enthousiaste collega’s in een plezierige werk- en woonomgeving. De mooie natuur en
ruim culinair en cultureel aanbod in de regio bieden een goede aanvulling. Het aanbod van aantrekkelijke woningen,
de goede scholen en het vliegveld in Noord Drenthe dragen bij aan een uitstekend leefklimaat.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met één van onderstaande revalidatieartsen:







Peter van Aanholt, medisch manager (06 12 45 38 76)
Anne Wind (06 34 01 09 46)
Jeroen van Bodegom (06 22 83 59 82)
Ellen Borghuis (06 44 54 43 72)
Hilde Krans (06 29 21 62 55)
Jelmer Scheper (06 48 40 77 89)

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het secretariaat P&O Advies,
telefoon 0591 65 56 38.
De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op dinsdag 26 maart 2019.
Veiligheid staat bij ons voorop. Voordat u bij ons kunt werken checken wij altijd uw referenties en zien wij graag een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) tegemoet.
Treant Zorggroep voert een actief vaccinatiebeleid tegen Hepatitis B. Als dat bij u (nog) nodig is, dan verzorgen wij
de vaccinatie voor u.
Sollicitatie
Solliciteren kan via www.werkenbijtreant.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

