Ben jij die enthousiaste en ondernemende revalidatiearts die affiniteit en/of
ervaring heeft met ziekenhuisrevalidatie? Dan zijn wij per direct op zoek naar jou!

REVALIDATIEARTS
0.7fte per week
voor ons team in Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn
Wat worden jouw werkzaamheden?
Ons team van revalidatieartsen in Gelre Ziekenhuizen is op zoek naar een actieve
en betrokken revalidatiearts die de revalidatiegeneeskunde binnen Gelre
Ziekenhuizen verder uitbouwt en ontwikkelt. Tevens geef je inhoud aan de
ketenzorg in de regio. De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het
verzorgen van poliklinische spreekuren, consulten, multidisciplinaire spreekuren
en schoen-technische spreekuren. Wij kijken echter graag samen met jou waar je
interesses liggen zodat we een goede match kunnen maken.
Wie zijn wij?
Bij Klimmendaal hebben 650 revalidatiespecialisten dagelijks de zorg voor onze
patiënten. Ieder vanuit zijn of haar eigen specialisme, maar allemaal met
dezelfde inzet en kracht. Werken bij Klimmendaal is met zorg werken in een
professionele en klantgerichte omgeving op diverse locaties in Oost-Nederland.
Samen begeleiden we patiënten naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de
maatschappij op een wijze die bij hen past.
Gelre ziekenhuizen is met 3.600 medewerkers, 220 medisch specialisten, 300
vrijwilligers en een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners één van de
grotere ziekenhuizen in Nederland. Ons team in Gelre Ziekenhuizen bestaat uit 7
revalidatieartsen en 1 physician assistant. Samen bieden we ziekenhuisrevalidatie
voor volwassenen met diverse diagnosegroepen. Er is een sterk netwerk in de
eerste lijn en met revalidatiecentra in de omgeving.
Wie ben jij?
 Je bent een geregistreerd revalidatiearts of AIOS in afrondende fase van de
opleiding.
 Je houdt vakinhoudelijke, wetenschappelijke ontwikkelingen goed bij en
verkent, naar aanleiding daarvan, nieuwe mogelijkheden.
 Bij voorkeur heb je affiniteit met orthopedie, IC en oncologie.
 Je bent een inspirerende, ondernemende en daadkrachtige collega.
 Je beschikt over goede contactuele eigenschappen.
 Je hebt het vermogen om te opereren in een uitgebreid revalidatienetwerk.
 Je bent in staat zelfstandig te werken.
Wie zijn jouw nieuwe collega’s?
Binnen het team van revalidatieartsen in Gelre Ziekenhuizen zijn de lijnen kort
voor optimale afstemming ten aanzien van de behandeling van de patiënt. Dit
wordt als heel positief ervaren vanuit zowel de behandelaar als de patiënt.
Binnen Klimmendaal zijn moderne faciliteiten aanwezig, zoals een laboratorium
voor gangbeeldanalyse en de Grail. Er heerst een goed opleidingsklimaat met
frequente onderwijsmomenten, refereeravonden, wetenschapsmiddagen en
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nascholing BMZ. Onze totale medische staf bestaat uit ruim 40, goed
samenwerkende, revalidatieartsen.
Wat hebben wij te bieden?
Een prettige, betrokken werksfeer in een enthousiast, gemotiveerd en collegiaal
team. We bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Je
komt in dienst bij Klimmendaal en wordt gedetacheerd naar Gelre Ziekenhuizen.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch
Specialisten (AMS). De startdatum bepalen we in overleg met elkaar.
Is je interesse gewekt?
Solliciteren kan tot 18 april 2020. Ga hiervoor naar onze digitale portal op de
website https://sollicitatie.klimmendaal.nl. Voor algemene informatie over
Klimmendaal ga je naar www.klimmendaal.nl.
Heb je vragen over de inhoud van de functie? Dan kun je contact opnemen met
Tessa Hogt, revalidatiearts, telefoon: 06-10029595 of per mail: t.hogt@gelre.nl
of met Marike Harmsen, revalidatiearts en medisch manager, telefoon: 0683649066 of per mail: m.harmsen@klimmendaal.nl
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