Revalidatiearts
Ben jij de revalidatiearts met de kernwaarden van Basalt in je genen: grenzen verleggen,
samenwerken, deskundig en eigenaarschap? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen bij Basalt?
De reguliere werkzaamheden van de revalidatiearts hebben betrekking op de klinische- en
poliklinische volwassenrevalidatie bij de doelgroep CVA/NAH. Vanuit een interdisciplinair team
werk je samen met onder andere een GZ-psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en
maatschappelijk werker. Je krijgt input vanuit de verschillende expertises en behandelt de
patiënt vanuit holistisch perspectief. Afhankelijk van jouw wetenschappelijke profiel en
ambitie wordt in overleg jouw rol binnen de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk
onderzoek bepaald.
Dit betekent het om als revalidatiearts bij Basalt te werken:
▪ Interdisciplinair samenwerken;
▪ De patiënt naar huis revalideren;
▪ Samen beslissen met de patiënt;
▪ De focus op positieve gezondheid;
▪ Een cultuur van openheid en korte lijnen;
▪ De inzet van eHealth als regulier onderdeel van de zorg.
Hoeveel uur kom je bij ons werken?
Per maart/april 2022 zoeken we een collega. Aantal fte nader te bepalen.
Waar kom je te werken?
Je komt te werken voor de volwassenenrevalidatie locatie Den Haag, Vrederustlaan
(Zorgeenheid 3). In deze Zorgeenheid wordt er interdisciplinair samengewerkt en er is een
goede teamspirit.
Wat kun jij Basalt bieden?
Je bent als revalidatiearts ingeschreven in het specialistenregister, rondt binnen afzienbare tijd
je specialistenopleiding tot revalidatiearts af of bent BIG geregistreerd basisarts met affiniteit
voor deze doelgroep. Je bent een enthousiaste persoonlijkheid met goede contactuele
eigenschappen. Je bent creatief en kunt plannen omzetten in acties. Het krijgen en behouden
van overzicht en gestructureerd werken kosten je geen moeite. Je bent in staat feedback te
geven en te ontvangen en je hebt affiniteit met het werken in een interdisciplinair team.
Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de periode
van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Basalt is een ambitieuze en dynamische
organisatie met een prettige werksfeer en een persoonlijke benadering. Wij bieden goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals mogelijkheid voor een collectieve
zorgkostenverzekering, bedrijfsfietsenregeling en een tabletregeling. Salariëring vindt plaats
conform de AMS-regeling.
Wil je weten wat onze medewerkers zo mooi vinden aan het werken bij Basalt? Bekijk op onze
werken-bij website hun mooiste momenten.
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Wil je meer weten?
Inlichtingen worden je graag verstrekt door Japhet van Abswoude, zorgmanager,
telefoonnummer: 06 -1463 9873 of door Marco Schults, revalidatiearts/medisch manager op
070-359 3634. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het
HR-team, telefoon 070-359 3547.
Hoe kun je solliciteren?
Je kunt via deze link solliciteren.
Het navragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Voor deze functie wordt
voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten
hiervoor worden vergoed door Basalt.
Belangrijk om te weten
▪ je kunt solliciteren tot en met zondag 23 januari;
▪ gesprekken zullen plaatsvinden in week 5. Mocht je verhinderd zijn, wil je ons hier dan op
voorhand per e-mail over informeren?
▪ er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor wij de vacature eerder kunnen sluiten,
wacht niet met solliciteren maar reageer direct;
▪ interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur;
▪ de vacature zal na sluiting niet meer zichtbaar zijn op onze website, bewaar de vacature
door deze (en niet de link) naar jezelf te mailen.
Wanneer kun je een reactie verwachten?
Zodra je gesolliciteerd hebt via onze wervingsmodule ontvang je automatisch een
bevestigingsmail.
Arbeidsvoorwaarden worden, als van toepassing, in later stadium via de mail toegelicht.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

