ANIOS Neurorevalidatie
Leiden – 36 uur – per september 2022 tot maart 2023
Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging en maak je graag deel uit van een multidisciplinair
behandelteam? Kom dan werken bij het grootste expertisecentrum voor Medisch
Specialistische Revalidatie in Nederland!
Wat ga je doen als ANIOS bij Basalt?
Wij zoeken een ANIOS voor de polikliniek bij Basalt Leiden. Op de polikliniek worden
volwassen patiënten behandeld voor neurologische revalidatie, revalidatie van het
bewegingsapparaat, hartrevalidatie en longrevalidatie. Deze vacature is met name voor het
diagnosegebied neurologische revalidatie, maar er wordt van je verwacht op meerdere
diagnosegebieden inzetbaar te zijn. Als arts op de polikliniek geef je onder supervisie van een
revalidatiearts leiding aan een multidisciplinair team en behandelt interdisciplinair. Je draait
mee in de avond/nacht/weekenddiensten (bereikbaarheidsdiensten) voor de klinische
patiënten van Basalt Leiden.
Van onze 13 locaties kom je te werken op locatie Leiden, (Zorgeenheid 4). Je bereikt deze
locatie gemakkelijk per trein, bus of auto. Zorgeenheid 4 biedt poliklinische en klinische
revalidatiezorg aan patiënten met neurologische problematiek. Er zijn twee teams die
patiënten met CVA, met traumatisch hersenletsel, MS, NMA, ALS en JOP behandelen.
Over Basalt
Basalt biedt excellente revalidatiegeneeskunde voor patiënten die als gevolg van een ziekte,
ongeluk of aangeboren aandoening beperkt worden. Wij stimuleren patiënten hun grenzen te
verleggen, hun kracht te vergroten en zo zelfstandig mogelijk te worden. Vanuit alle
perspectieven van positieve gezondheid werken we samen met de patiënt aan de meest
waardevolle revalidatie en met het best passende zorgaanbod. Daarom werken we in
interdisciplinaire teams.
Bij Basalt werken betekent:
▪ De patiënt helpen om de grip op het lichaam terug te krijgen en met de nieuwe
situatie om te gaan;
▪ Samen beslissen met de patiënt;
▪ De focus op positieve gezondheid;
▪ Makkelijk kunnen binnenlopen bij je collega’s en manager;
▪ Integreer je innovatieve online behandelingen in je behandelplan. Basalt is voorloper
op het gebied van eHealth.
Wat kun jij Basalt bieden?
▪ Een afgeronde studie geneeskunde;
▪ Een BIG-registratie;
▪ Enige ervaring in de revalidatiegeneeskunde, interne geneeskunde of neurologie.
Verder zoeken wij een enthousiaste, positieve collega met de competenties: klantgerichtheid
en integriteit, flexibel gedrag, sensitiviteit, kwaliteitsbewustzijn en professionele distantie en
zelfstandigheid. De kernwaarden van Basalt heb jij in je genen: deskundigheid, grenzen
verleggen, samenwerken en eigenaarschap.
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Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de periode van een half
jaar. De CAO-Ziekenhuizen is van toepassing en wij bieden goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding en een tablet- en
fietsenplan.
Het salaris bedraagt bij een fulltime dienstverband (36 uur) minimaal € 3.850,- en maximaal €
5.801,- bruto per maand volgens F.W.G.-functiegroep 65, afhankelijk van ervaring. Bereken
hier jouw netto salaris.
Wil je weten wat onze medewerkers zo mooi vinden aan het werken bij Basalt? Zie hun
mooiste momenten op onze ’Werken bij’ pagina.
Wil je meer weten?
Inlichtingen worden graag verstrekt door:
▪ Annelies Mantje, revalidatiearts en medisch manager, telefoon: 06-15300 762;
▪ Rik van Hooff, Zorgmanager ZE4, neurologische revalidatie, Basalt Leiden, telefoon: 0650158307.
▪ Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kijk je op onze website. Heb je
vragen voor het team Werving en Selectie? Dan kun je ons telefonisch bereiken via
070-3593547.
Enthousiast geworden?
▪ Je kunt via deze link solliciteren tot en met 21 augustus 2022. Je ontvangt automatisch
een bevestiging;
▪ Gesprekken staan gepland in de week van 29 augustus;
▪ Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur;
▪ Door omstandigheden kunnen wij de vacature eerder sluiten.
Solliciteer dus direct!

