Revalidatiearts │ divisie Volwassenen | Neuro-& Pijnrevalidatie│ 36-45 uur per week │locatie
Westersingel, Rotterdam
Voor zowel de klinische als poliklinische zorg van onze neurologie en pijn patiënten zijn wij op zoek
naar een Revalidatiearts. Wil je aan de slag bij een vooraanstaande revalidatie instelling die een
leidende en toonaangevende rol in het veld en vakgebied speelt door onderscheidende, innovatieve
zorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding? Dan gaan wij heel graag in gesprek met
jou.
Wat ga je doen?
Als revalidatiearts ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de patiëntenzorg en stuur je het
multidisciplinaire revalidatieteam aan. Je streeft naar de verdere ontwikkeling van de medische
specialistische neuro- en pijnrevalidatie en bent in staat mensen mee te nemen in veranderingen. Je
bent lid van de opleidersgroep m.b.t. de aios opleiding.
Wie ben je?
Je bent een enthousiaste, daadkrachtige en inspirerende revalidatiearts. Het werken in een
dynamische omgeving vraagt leiderschapskwaliteiten, inhoudelijke kennis en een actieve, flexibele
instelling. Je kunt bruggen bouwen en goed contacten onderhouden met medisch specialisten in het
ziekenhuis en de eerste- en tweedelijns (para)medici. Je zoekt naar innovaties en bent betrokken bij
de ontwikkeling van de MSR.
Verder beschik je over:
 een voltooide opleiding revalidatiegeneeskunde/een geldige RGS registratie.
 ervaring binnen de neurorevalidatie en/ of pijnrevalidatie;
 goede contactuele eigenschappen;
 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen een maand nadat je bij ons bent komen
werken.
Ook 4de jaars AIOS die dit jaar hun opleiding tot revalidatiearts voltooien, nodigen wij uit om hun
belangstelling kenbaar te maken.
Wat bieden wij?
Het betreft een dienstverband van 36 - 45 uur per week voor onbepaalde tijd. Salaris en overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).
Inschaling in deze salarisschaal vindt plaats op basis van werkervaring.
Naast een leuke baan bieden we je ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden die onder meer
bestaan uit: pensioenopbouw en de mogelijkheid tot deelname aan een collectieve
arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekering.
Waar is jouw werkplek?
Je komt te werken op de goed bereikbare locatie Westersingel in het centrum van Rotterdam op de
kliniek en de polikliniek van de afdeling Neurorevalidatie, waaronder ook het pijnteam valt. De
afdeling Neurorevalidatie heeft een supra-regionale functie in het vormgeven van revalidatie bij
patiënten met (traumatisch) hersenletsel en patiënten met (forse) cognitieve en gedragsmatige
problemen en afasie na NAH. De afdeling is tevens gespecialiseerd in de behandeling van

volwassenen met cerebrale parese en spasticiteit en loopvaardigheidsproblemen. Wat betreft
pijnrevalidatie is Rijndam één van de expertisecentra in Nederland.’
Je komt te werken in een hecht, multidisciplinair samengesteld team van professionals. Collega’s
waar jij nauw mee samenwerkt zijn revalidatieartsen, verpleegkundigen, (GZ/KNP) psychologen,
logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, bewegingsagogen, maatschappelijk werkers en
psychologische assistenten.
Wie zijn wij?
Werken bij Rijndam betekent bijdragen aan de beste revalidatiegeneeskundige zorg voor mensen
met een beperking als gevolg van een lichamelijke ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Om
deze topzorg vanuit 16 locaties te bieden, investeren we voortdurend in wetenschappelijk
onderzoek, innovaties en opleiding. Wij zijn professioneel, vooruitstrevend en persoonlijk. Ook jij
kan binnenkort, samen met ruim 800 deskundige en betrokken collega’s, werken aan meer kwaliteit
van leven voor onze patiënten.
Word jij onze nieuwe revalidatiearts?
Solliciteer dan direct door voor 2 augustus je cv en motivatie te sturen naar
HRbehandelaren@rijndam.nl. We gaan graag met je in gesprek. De gesprekken vinden plaats op
donderdag 12 augustus 2021.
Eerst meer weten? Lees dan meer over onze organisatie en vacatures op
https://www.rijndam.nl/werken-bij
Liever eerst contact, over de werving en selectieprocedure? Stuur de afdeling HR een bericht via
WhatsApp op 06 - 576 756 13 of via mail naar HR@rijndam.nl.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Loes Swaan,
revalidatiearts en/ of Daniëlle de Wit, revalidatiearts via 010-2412497.

