VACATURE

Ben jij een revalidatiearts die zich inzet voor de beste revalidatiebehandeling voor patiënten? En heb jij zin om ons
team in het St Jansdal te komen versterken? Solliciteer dan op deze vacature!

Over de functie
In ziekenhuis St Jansdal (locatie Harderwijk) verzorgen drie revalidatieartsen, in dienst van Vogellanden, de
specialistische poliklinische revalidatiezorg binnen interdisciplinair samengestelde teams. De revalidatieartsen dragen
zorg voor de inhoud en kwaliteit van de totale behandeling van de individuele patiënt en doen daarnaast consulten op
de klinische verpleegafdelingen t.b.v. het na-traject van de klinisch opgenomen patiënten. Als revalidatiearts geef je
leiding aan een interdisciplinair samengesteld revalidatieteam en stimuleer je innovatie en ontwikkeling.
Jouw profiel
 Een geregistreerde revalidatiearts die neurologische revalidatie een warm hart toedraagt. Ben je een 4e- jaars
aios en ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan adviseren we jou ook te reageren!
 Een ondernemende teamspeler, die actief participeert in de netwerken
 Een collega met ambitie voor het optimaliseren van de kwaliteit van de medisch specialistische revalidatiezorg
in het algemeen en een ambassadeur voor de revalidatiegeneeskunde en beide organisaties
 Een daadkrachtige collega met leidinggevende kwaliteiten
 Een collega met goede sociale en communicatieve vaardigheden

VACATURE
Ons aanbod
 Het werken in een dynamische en professionele opleidingsorganisatie (in combinatie met Isala), die beschikt
over deskundige zorgprofessionals
 Goede interdisciplinaire samenwerking en een prettige laagdrempelige werksfeer
 Goede samenwerking met de collega revalidatieartsen in Vogellanden o.a. in de medische staf, onderwijs en bij
strategische en inhoudelijke ontwikkelingen
 Mogelijkheden om deel te nemen aan innovatieve ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek
 Mogelijkheid tot deeltijd werken met een keuze in ureninvulling tussen 27 en 36 uur per week
 Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform AMS
 Een contract voor onbepaalde tijd
Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie, mail je motivatie en CV voor 3 april a.s. o.v.v. vacaturenummer 6219 naar afdeling
HR Vogellanden, Linda Dimmers, via email l.dimmers@vogellanden.nl
Meer informatie over deze vacature kan telefonisch worden ingewonnen bij de heer J.H.C den Biggelaar, manager
bedrijfsvoering Vogellanden, via tel. 06-15446066.
Kijk voor meer informatie over Vogellanden op www.vogellanden.nl.
Over Vogellanden
Vogellanden, centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde in Zwolle, verzorgt (poli)klinische revalidatie en
bijzondere tandheelkunde voor jong en oud. Wij willen de revalidatiezorg en alle diensten daaromheen ongewoon goed
doen. Dat betekent dat wij ons bij alles afvragen: ‘hoe kan ik de cliënt het beste coachen naar een zo goed mogelijk leven’.
Wij zijn professioneel, mensgericht, betrouwbaar en wij werken met passie met elkaar. Het centrum heeft een hechte
samenwerking met het speciaal onderwijs (de Twijn), andere revalidatiecentra en ziekenhuizen in de regio (Isala, St.
Jansdal). Wij bieden opleidingen voor o.a. GZ-psychologen en physician assistants. Bij het centrum werken 550
medewerkers en het beschikt over moderne huisvesting en faciliteiten.

