VACATUREMELDING
Vacaturenummer 75/2021
Revalidatiegeneeskunde is het vak van de toekomst! Waarom? Revalidatiegeneeskunde maakt
momenteel hele bijzondere ontwikkelingen door: gangbeeldanalyses, robotpakken, sensoren en
zelfs de eerste proeven met zenuwstimulatie om mensen weer stappen te laten zetten. Het is
allemaal nog lang niet af, maar het zijn allemaal zeer veelbelovende ontwikkelingen,
onderbouwd door wetenschappelijke resultaten. Wil je helpen om die spannende ontwikkelingen
verder te brengen? Kies dan voor revalidatie en solliciteer naar onze vacature voor:

AIOS Revalidatiegeneeskunde
Voor twee opleidingsplaatsen in maart 2022 en twee in september 2022
Het regionaal opleidingscluster wordt gevormd door het Revalidatiecentrum van de Sint
Maartenskliniek te Nijmegen, het Radboudumc te Nijmegen, Revalidatiecentrum Klimmendaal te
Arnhem, het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem en Revalidatiecentrum Tolbrug van het Jeroen
Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch.
De functie
AIOS krijgen in ons opleidingscluster de kans zich binnen 3,5-4 jaar te ontwikkelen tot een
allround revalidatiearts. Wij bieden een opleiding die bestaat uit een basisopleiding
revalidatiegeneeskunde en een specialisatiefase waarin de AIOS zich richt op een van
deelgebieden van de revalidatiegeneeskunde (neurorevalidatie, chirurgische revalidatie,
kinderrevalidatie of ziekenhuisrevalidatie). Met deze opbouw willen wij de toekomstige
revalidatieartsen beter voorbereiden op het complexe werkveld. Daarnaast heeft de AIOS de
mogelijkheid tot verdieping in een profiel (wetenschap, onderwijs & opleiding of management &
innovatie). In de praktijk betekent dit de mogelijkheid om opleiding te volgen en ervaring op te
doen in de instellingen van het regionaal opleidingscluster. Alle aangesloten instellingen werken
waar nodig volgens een multidisciplinair behandelprogramma, en iedere instelling heeft zijn
eigen bijzondere kenmerken en kernkwaliteiten. Dat levert jou, als arts-assistent in opleiding,
een interessante mix van opleidingservaringen én visie op revalidatiegeneeskunde in het
algemeen.
Wij bieden
Een dynamische opleidingsplaats, waar je de kans krijgt om mee te werken aan de nieuwste
revalidatie-innovaties. Je krijgt een opleidings-/arbeidsovereenkomst voor de gehele periode van
3,5-4 jaar. Je kunt bovendien gelijk aan de slag. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op basis van je ervaring.
Informatie en sollicitatie
Heb je nog vragen? We horen het graag. Neem dan contact op met dr. Ilse van Nes, opleider
vanuit de Sint Maartenskliniek (024 - 365 94 12). Natuurlijk kun je ook contact opnemen met één
van de andere opleiders uit de bovengenoemde opleidingslocaties.
Je sollicitatie met cv kun je vóór 30 augustus 2021 mailen naar werken@maartenskliniek.nl,
gericht aan de Sint Maartenskliniek, onder vermelding van vacaturenummer 75/2021.
Ook degenen die eerder gesolliciteerd hebben worden uitgenodigd te reageren. De
sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op 9 september 2021.
Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Screening van CV, diploma’s, identiteitsbewijs, actuele verklaring omtrent gedrag (VOG) en BIGregistratie, maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit om de veiligheid van onze patiënten en
medewerkers te waarborgen.

