Revalidatiearts Volwassenen (0,6 - 0,8 FTE) per 1 september 2021
In verband met een verandering van werkplek van één van onze collega’s zijn wij op zoek naar een
revalidatiearts voor de volwassenenrevalidatie op de klinische NAH-afdeling en cognitie-unit. Je werkt
primair in de kliniek en bent samen met je collega’s (revalidatieartsen, ziekenhuisarts, AIOS, ANIOS,
verpleegkundig specialisten en physician assistants) verantwoordelijk voor de best haalbare zorg bij
Reade, zodat onze cliënten het maximale uit het revalidatieproces en uit hun leven kunnen halen. Naast
de taken in de kliniek zijn er mogelijkheden voor poliklinische spreekuren.
Wie ben jij?


Je bent een geregistreerd revalidatiearts;



Je hebt affiniteit en ervaring met de doelgroep NAH en met cognitieve problemen die hiermee
gepaard gaan;



Je bent ondernemend en vindt het een uitdaging om samen met collega’s de
revalidatiegeneeskundige zorg vorm te geven en verder te ontwikkelen;



Je werkt vraaggericht en beschikt over coachende en didactische vaardigheden;



Je bent communicatief vaardig en een teamspeler, die de aanwezige deskundigheid in een
behandelteam bundelt, om de kwaliteit van zorg te bevorderen;



Je hebt visie en daadkracht om veranderingen te initiëren en door te voeren;



Je zoekt in je dagelijks werk naar een goede balans tussen kwaliteit van zorg en een gezonde
bedrijfsvoering.

Waar ga je werken?
Reade is een dynamische organisatie. Je komt te werken binnen de kliniek van onze hoofdlocatie op de
Overtoom. De kliniek bestaat uit drie afdelingen van 29-32 bedden. Een afdeling wordt geleid door twee
revalidatieartsen. Jouw afdeling is de afdeling NAH met de cognitie-unit (6-8 bedden).
Je werkt samen met een enthousiast team aan verbetering en vernieuwing van de zorg. Het opleiden
van revalidatieartsen, huisartsen en medisch studenten is een vast onderdeel van je werk.
Wat biedt Reade jou?
Met plezier naar je werk gaan en kunnen groeien als professional én als mens. Dat vinden wij belangrijk.
Daarnaast bieden wij jou goede arbeidsvoorwaarden conform de AMS en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder collectieve ziektekostenverzekering, fietsplan en deelname aan
pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Met ingang van 1 september 2021 bieden we een contract voor één jaar met uitzicht op een aanstelling
voor onbepaalde tijd.
Wil je weten wat Reade nog meer te bieden heeft? Kijk dan op de pagina Daarom Reade.
Zet jij de eerste stap?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jeroen Groot, medisch manager
kliniek, telefoonnummer 020-2421567 of 06-44792210.

Reageren kan vóór 26 juli 2021 via onderstaande sollicitatiebutton.
De gesprekken vinden (mogelijk digitaal) plaats in de week van 26 t/m 30 juli 2021 of in de week van 2
t/m 6 augustus.

Deze advertentie wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

