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Vacature: revalidatiearts

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste revalidatiearts om ons team te versterken.

Revant de kracht tot ontwikkeling

Revalidatiearts volwassenen
36 tot 45 uur per week

Revant is hét expertisecentrum voor medisch
specialistische revalidatie in West-Brabant

Het prachtige Zeeland wacht op je!

en Zeeland.
Revant is een innovatieve en financieel
gezonde organisatie waar kwaliteit van zorg
hoog in het vaandel staat.
Op onze Zeeuwse locaties zijn 7
revalidatieartsen werkzaam
(ondersteund door een stafarts, twee
PA’s, een VS en een jeugdarts) die zowel
klinisch consultatief (GRZ, ziekenhuizen)
als poliklinisch werkzaam zijn.
Ga voor meer informatie naar onze website:
www.revant.nl

De functie bij Revant
Je maakt deel uit van een enthousiaste
medische staf. Je bent eindverantwoordelijk
voor de revalidatiegeneeskundige behandeling
en op zorginhoudelijk niveau voor het
behandelteam waar je deel van uitmaakt.
Je taken worden in overleg met je collega’s
verdeeld, afhankelijk van de interessegebieden.
We bieden revalidatiegeneeskundige zorg
in de breedste zin van het woord.
Als revalidatiearts werk je nauw samen met
de ziekenhuizen in onze regio, het ADRZ
en Zorgsaam zijn voor ons belangrijke
samenwerkingspartners. Tevens zijn
er consulentschappen in GRZ verpleeghuizen.

Wij vragen
Je bent als revalidatiearts ingeschreven in
het (specialisten)register of je rondt bijna
je opleiding tot revalidatiearts af.
Je bent een teamspeler en ambassadeur
van onze organisatie, regionaal en landelijk.
Je wordt enthousiast van werken in een
dynamische organisatie en levert hier actief
een bijdrage aan.

Wij bieden
Wij bieden een uitdagende baan in
een zelfbewuste organisatie waarin
groei en zelfontwikkeling
gestimuleerd worden.

Het werken in Zeeland, met natuur,
cultuur en prachtige vestigingsopties
voelt elke dag als vakantie.
De werksfeer is prettig, laagdrempelig
en met aandacht voor een goede
balans tussen werk en privé.

Daarnaast bieden wij:
salariëring en overige arbeidsvoorwaarden
conform AMS;
• mogelijkheid tot persoonlijke afspraken over
werkinvulling;
• een verhuiskostenvergoeding. Zoekt jouw
partner ook een baan in de regio? Dan
ondersteunen we daar graag bij.
•

Interesse?
Wij nodigen je van harte uit om met ons de
mogelijkheden te verkennen, bijvoorbeeld door
een dag(deel) mee te lopen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Luikje van der Dussen, Lid Raad van
Bestuur via 06-10808840 of één van onze
revalidatieartsen: Bas van de Weg
(06-20292568) of Inge van Zee (06-41852052).

Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen
via ons online sollicitatieformulier op
onze website www.revant.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.
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