Onze klanten dagen zichzelf dagelijks uit om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen
functioneren. Het zijn stuk voor stuk doorzetters. Hou jij ook van uitdagingen en van een
omgeving waar mensen het middelpunt zijn?
Voor onze locatie in Leijpark zoeken wij per 1 februari 2021 voor de duur van een half
jaar een

Arts-assistent Niet In Opleiding (ANIOS)
Revalidatiegeneeskunde
32-36 uur per week

Wat ga je doen?
Je werkt op een klinische afdeling en verricht basis medische zorg met
neurologische patiënten (volwassenen met diagnoses ischemisch CVA, SAB, status
na hersentumor, incomplete dwarslaesie, GBS e.d.) en patiënten vanuit cluster
houding & beweging (trauma, amputatie). Je werkt onder supervisie van een
revalidatiearts in samenwerking met een ervaren verpleegkundig specialist.
Je verricht tevens met supervisie klinische consulten in het ETZ, locatie Elisabeth
o.a. op de afdelingen neurologie, neurochirurgie, traumatologie, vaatchirurgie,
Intensive Care. Je zit bij multidisciplinaire overleggen op deze afdelingen en voert
overleg met andere specialisten en disciplines voor de revalidatiegeneeskunde in
het ETZ in Tilburg.
Wat verwachten we van jou?

Je bent een afgestudeerd arts;

Je beschikt over een BIG-registratie;

Je hebt affiniteit met revalidatiegeneeskunde.

Relevante werkervaring is een pre
Werktijden
De werktijden worden gepland op maandag t/m vrijdag in overleg.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Salariëring is
afhankelijk van opleiding en ervaring.
Interesse?
Informatie wordt desgewenst verstrekt door;
Anne-Marie van Haelst, medisch manager, telefoonnummer 088 313 2999 of 06
36428395.
Conny de Heer, medisch manager, telefoonnummer 088-3132999 of 0640654254
Je kunt je belangstelling tot 8 december 2021 kenbaar maken door middel van
een brief met curriculum vitae aan werken@libranet.nl onder vermelding van
vacaturenummer 2111NE37.
Sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 13 december 2021.
Over Libra Revalidatie & Audiologie
Libra Revalidatie & Audiologie biedt medisch specialistische diagnostiek, behandeling en
begeleiding aan volwassenen en kinderen met een lichamelijke, cognitieve en/of
auditieve beperking. Met ruim 750 professionals en vrijwilligers bieden we van harte zorg
op een manier die onszelf zou aanspreken.

