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? Solliciteer dan direct.
Vanwege afwezigheid van een collega is er per direct een tijdelijke vacature voor 4 maanden
op locatie Eindhoven (Blixembosch) en op locatie Tilburg (Leijpark) voor een

Revalidatiearts
(sector Neurologie, 27-36 uur per week)
Wat ga je doen?
We zoeken een nieuwe collega voor de sector Neurologie met als kerntaak poliklinische
werkzaamheden voor de doelgroep NAH op beide locaties. Werkzaamheden zoals botuline
spreekuur, gangbeeldanalyse en consulten in verpleeghuis behoren tot de mogelijkheden.
Jouw talenten:
 analytisch en enthousiasmerend;
 brede belangstelling;
 gesteld op een dynamische omgeving;
 gericht op samenwerking;
 actieve inbreng bij de ontwikkeling van de medisch specialistische revalidatie, inhoudelijk,
wetenschappelijk en bedrijfsmatig;
 ingeschreven in het specialistenregister.
Ons aanbod:
 een open en innovatieve organisatie waar werk wordt gemaakt van toprevalidatie
door enthousiaste revalidatieartsen en behandelteams;
 deelname aan lokale, regionale en landelijke netwerken;
 werken in een innovatieve en aantrekkelijke regio;
 arbeidsvoorwaarden conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).
 Verlenging van het contract is mogelijk in combinatie met de open staande vacature binnen
Libra ten behoeve van gedetacheerde werkzaamheden ziekenhuizen regio Eindhoven (St.
Anna en Catharina)
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.
Libra Revalidatie & Audiologie is volop in ontwikkeling. Op teamniveau zijn we het model van
zelfsturende teams aan het invoeren, waarvoor 3 tot 5 jaar is uitgetrokken. Zelfsturing beoogt
de revalidatieteams ruimere verantwoordelijkheid, meer flexibiliteit en meer werkplezier te
geven.
De medische staf bestaat uit 33 revalidatieartsen. Wetenschappelijk onderzoek en
persoonlijke ontwikkeling staan hoog in het vaandel. We participeren in het opleidingscircuit
tot revalidatiearts met vanaf 1 maart 2019 het OOR ZON (Zuid Oost Nederland) en werken
voor wetenschappelijk onderzoek samen met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en
Rijndam Revalidatie. Er is een nauwe samenwerking met hogescholen, van waaruit stagiaires
van verschillende disciplines samenkomen in het multidisciplinaire zorg en innovatie centrum
(MZiC).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Conny de Heer (revalidatiearts/medisch manager), tel. 06-40654254.
Zie ook de website www.libranet.nl
Een oriënterend gesprek behoort tot de mogelijkheden.
Ook kandidaten die binnenkort hun opleiding afronden nodigen we uit te solliciteren.
Belangstelling?
Je kunt je belangstelling kenbaar maken tot 12 juli door middel van een brief met CV
via werken@libranet.nl o.v.v. vacaturenummer 2106NE20.
De gesprekken zullen eind juli 2021 plaatsvinden.
Libra Revalidatie& Audiologie
Als het leven om een nieuwe balans vraagt!

