Waarom kiezen voor Pulderbos Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren?
jongeren?

Pulderbos-Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren vzw
Reebergenlaan 4 , 2242 Zandhoven
T. +32(0)3 466 06 10 | www.revapulderbos.be

Omdat het een uniek expertisecentrum is met een superenthousiast interdisciplinair
team. Omdat jij mee het onderste uit de kan wil halen voor jonge mensen en hun
ouders. Omdat jij mee wil schrijven aan een nieuw verhaal van gespecialiseerde
kinderrevalidatie in een volledig nieuwe infrastructuur. Omdat je samen met ons er
elke dag het beste van wil maken. Omdat jij wil werken in een positieve en aangename
werksfeer met aandacht voor een gezonde work-life balance.

Het Revalidatiecentrum is geaffilieerd met UZ Leuven en werkt nauw samen
met UZ Antwerpen. We zijn dus ook een opleidingsplaats voor artsen-specialisten
in opleiding in de kindergeneeskunde en voor andere gezondheidszorgverleners.
We hebben zeer goede contacten met diverse verwijzende al dan niet universitaire
ziekenhuizen in Vlaanderen en ook met andere verwijzers zoals kinderartsen,
medisch-pedagogische instituten en centra voor leerlingenbegeleiding.
Join us!

Om ons team artsen te versterken, zoeken wij een

ARTS SPECIALIST IN DE FYSISCHE GENEESKUNDE & REVALIDATIE (M/V/X)
FUNCTIE
ཛ Je wordt ingeschakeld in de behandeling en de

revalidatie van kinderen en jongeren met een
aangeboren of niet aangeboren hersenletsel,
kinderen en jongeren met nood aan revalidatie
na o.a. dwarslaesie, amputatie, polytrauma, ...

ཛ Kinderen die na een orthopedische ingreep en/of
multi-level infiltratie met botulinetoxine komen
revalideren vormen een belangrijke doelgroep.

ཛ Je werkt samen met de orthopedisch chirurgen van
de verschillende (universitaire) ziekenhuizen.

ཛ Je bewaakt mee de kwaliteit van de motorische
revalidatie binnen de organisatie en je stuurt
de therapeuten mee aan.

ཛ Je bent arts-specialist in fysische geneeskunde
& revalidatie.

ཛ Je werkt mee aan het uitbouwen en onderhouden
van het netwerk in het bredere zorglandschap.

ཛ Je bent flexibel en beschikt over goede klinische
en organisatorische vaardigheden.

ཛ Je participeert in interdisciplinair overleg
en overleg op organisatieniveau.

ཛ Je beschikt over goede didactische en
communicatieve vaardigheden.

ཛ Je bent een teamspeler.
ཛ Je werkt goed samen met de verwijzers.

Ben je hierdoor aangesproken?
 Solliciteer dan vandaag nog!

Stuur je kandidatuur met CV, uiterlijk
tegen 31 augustus ter attentie van
dr. Marleen Moens, hoofdarts marleen.moens@revapulderbos.be en
Steven hazenbosch,
afgevaardigd bestuurder steven.hazenbosch@revapulderbos.be
Voor meer informatie kan je terecht bij
dr. Marleen Moens.
Reebergenlaan 4, 2242 Zandhoven –
T. +32 (0)3 466 06 10

