Kinderrevalidatiearts
0,6-1,0 FTE per week, locatie Goes/Terneuzen
Met passie maak je het verschil
Wij zoeken een gedreven professional met liefde voor het kinderrevalidatie vak. Vanuit je
huidige functie als kinderrevalidatiearts, 3e of 4e jaars AIOS, of wanneer je als revalidatiearts de
overstap zou willen maken naar de kinderrevalidatie, zien wij mogelijkheden voor jou bij Revant.
Jouw nieuwe werkplek
Revant is hét expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie in de regio West-Brabant
en Zeeland. Op onze locaties in Goes en Terneuzen bieden we poliklinische
revalidatiebehandelingen aan kinderen en jongeren. Revant is groot in kennis en kleinschalig
wanneer geborgenheid gewenst is. Vooral bij kinderrevalidatie plukken we hier de vruchten van.
Onze locaties zijn compact en bieden onze doelgroep een veilige sfeer. Ook in je werk zie je dat
terug: Revant heeft een open cultuur waarin laagdrempelig met elkaar afgestemd wordt, zowel
op revalidant- als beleidsmatig niveau. Als kinderrevalidatiearts heb je een brede kijk op de
ontwikkeling van een kind. Daarbij is er ruimschoots aandacht voor het fysieke en mentale, maar
juist ook oog voor al het omliggende, zoals de thuissituatie, passend onderwijs,
vrijetijdsbesteding en sociale ontwikkeling. Met een team van betrokken collega’s bieden we
onze revalidanten een behandeling aan op maat.
Dit zegt Larja de Letter, kinderrevalidatiearts, over haar functie:

“In mijn werk kom ik alle aspecten en doelgroepen binnen de kinderrevalidatiegeneeskunde
tegen, maar heb ik ook de ruimte om aandacht te geven aan specifieke aandachtsgebieden.
Samen met het team van behandelaren staan we elke dag voor de uitdaging om kinderen een
stapje verder te brengen. Daarbij denken we in mogelijkheden en niet in beperkingen. Dit doen
we met liefde en passie! Daarnaast bouw ik een band op met het kind én de ouders/verzorgers;
we stellen en behalen sámen onze doelen. Je doet het echt met elkaar en dat geeft veel
voldoening.”
Bekijk de video voor een eerste indruk van onze Kind- & Jeugdrevalidatie in Zeeland:
https://youtu.be/klZgqryxwII
Samenwerken
In de Zeeuwse regio werken we nauw samen met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (onderdeel
van het Erasmus MC) in Goes en ZorgSaam in Terneuzen (sterk gelieerd aan het UZ Gent). Samen
staan we voor hoogwaardige zorg, delen we onze vakkennis en houden we gezamenlijke
spreekuren. De aangrenzende mytyl/tytylscholen (SO en VSO) en andere partners in passend
onderwijs zijn een onmisbare schakel in onze werkwijze. We vervullen binnen de
kinderrevalidatie een brede netwerkrol in samenwerking met alle lagen van de gezondheidszorg
(1e/2e/3e lijn). Onze kleinschaligheid én centrale positie in het netwerk zorgen voor een fijne
dynamiek, die ruimte biedt voor vooruitgang.
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Wie zoeken wij?
•

Je bent als revalidatiearts ingeschreven in het specialistenregister of je rondt binnenkort je
opleiding tot revalidatiearts af;

•

Je bent een teamplayer en communicatief sterk, waardoor afstemming met collega’s en
externe partijen vanzelf gaat; netwerken is je tweede natuur;

•

Je leert graag van anderen en maakt verbinding;

•

Je bent spontaan, integer en ondernemend;

•

Je zet je actief in voor de doorontwikkeling van ons team en ons vakgebied;

•

Je stuurt met voldoening een enthousiast team van professionals aan.

Wat krijg jij van ons?
Wij bieden jou een fijne werkomgeving, waarbij je uit mag gaan van de volgende
arbeidsvoorwaarden:
•

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform AMS;

•

Een verhuiskostenvergoeding. En zoekt jouw partner een baan in de regio? Dan
ondersteunen we daarbij;

•

Ruimte om jouw ambities voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek vorm te geven
naar wens (in overleg met de vakgroep), evenals je rol in landelijke werkgroepen;

•

Een plaats in onze Revant-brede vakgroep kinderrevalidatieartsen, waar we gezamenlijk
kennis en ervaring delen, intervisie vormgeven en een boost geven aan beleidsvorming voor
ons vakgebied binnen de totale organisatie.

Meer informatie
Laat jouw kennis en enthousiasme bijdragen aan de ontwikkeling en groei van onze
revalidanten! Wil je meer weten over deze functie en onze locaties? Bespreek met ons jouw
ambities en ideeën en kijk vooraf vrijblijvend mee op onze locaties. Proef de sfeer, de omgeving
en vorm een beeld van onze revalidatiecentra in het mooie Zeeland. Een unieke regio voor een
fijne balans tussen werk en privé.
Je kunt contact opnemen met Larja de Letter, kinderrevalidatiearts (06 474416652) of Luikje van
der Dussen, revalidatiearts en lid Raad van Bestuur (06 10808840). Direct solliciteren kan ook, je
sollicitatiebrief met CV kun je (onder vermelding van vacaturenummer 2020.075) middels
onderstaand formulier versturen.
Ben je niet specifiek op zoek naar de functie Kinderrevalidatiearts? Bij Revant zoeken we ook
revalidatieartsen voor onze locaties Goes en Terneuzen. Heb je interesse?
https://bit.ly/39Rmejk
www.revant.nl
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