Vacature revalidatiearts (0,6-0,8 FTE)
volwassenen poliklinische revalidatie
Locatie RAP Heerlen Brunssum Kerkrade Maasbracht
Even voorstellen?
RAP is sinds 2005 Nederlands eerste zelfstandig poliklinisch revalidatiecentrum voor gecontracteerde
zorg in Nederland. De medische vakgroep bestaat momenteel uit 4 revalidatieartsen en 3 physician
assistants op een totaal van 40 medewerkers.
Per 1 oktober is er door pensionering ruimte voor een nieuwe collega revalidatiearts gekomen.
Wij bieden poliklinisch consulten, huisbezoeken, revalidatiebehandeling en technische spreekuren
voor alle binnen MSR voorkomende diagnosegroepen.
Missie van RAP is ‘samen met de cliënt werken aan wat werkt voor hém’. Dit vindt plaats in een
context van ontmoeting. De kwaliteit van de ontmoeting, het contact, is daarbij van wezenlijk belang.
Binnen het revalidatietraject, en dus ook binnen het indiceringstraject, wordt dan ook ruimte geboden
om samen met de cliënt zijn unieke verhaal helder te krijgen, en samen te zoeken naar de voor deze
cliënt optimale weg .
Wij zoeken een nieuwe collega
Wil jij als revalidatiearts werken met een enthousiast en betrokken team waar korte lijnen zijn, in een
platte organisatiestructuur met ruimte voor vernieuwing, samenwerking en zorg op maat?
Wij zoeken een creatieve, flexibele, nieuwsgierige collega, met ervaring of net afgestudeerd, die het
een uitdaging vindt om over de grenzen van het vakgebied te kijken naar wat werkt voor de cliënt én
voor de praktijk.
Omdat de inhoud van de zorg binnen RAP altijd leidend moet zijn is er gekozen voor een platte
organisatiestructuur die waarborgt dat de inhoud, en niet de bedrijfsvoerende aspecten, leidend zijn.
In het huidige snel veranderende zorglandschap een uitdaging!
Interesse en mede verantwoordelijkheid voor het bewaken van deze balans, wordt door ons gezien als
essentieel om dit te waarborgen.
Ben je geïnteresseerd in onze manier van werken, sluit onze werkwijze aan bij jouw idee over
optimale zorg en lijkt Limburg je een goede plek voor werk en wonen, neem vrijblijvend contact op
voor meer informatie.
Beloning conform AMS richtlijnen.
Selectiegesprekken zullen plaatsvinden met leden van de huidige vakgroep en bestuursteam RAP.
Nadere informatie?
Voor nadere kennismaking kunt u vrijblijvend contact opnemen met
Marion Geboers, revalidatiearts via mgeboers@rap-zorg.nl of 0620595540
Sander Goebbels, bestuurder RAP via s.goebbels@rap-zorg.nl of 0614770296
en ook
Rob Riksen, revalidatiearts rriksen@rap-zorg.nl of 0637606797
Wieteke ten Kate, revalidatiearts w.tenkate@rap-zorg.nl of 0634114977
Peter Heuts, revalidatiearts p.heuts@rap-zorg.nl of 0639342516

