Revalidatiearts Volwassenen - Medisch Manager
36 tot 45 uur

Nieuwe fase
Libra Revalidatie & Audiologie staat aan het begin van een nieuwe fase. Een fase waarin
werken vanuit de klantreis nog meer centraal staat. Dat vraagt om aansturing die gericht
is op het proces en medewerkers faciliteren. Teams krijgen de ruimte om zichzelf te
organiseren, zodat zij de klant de behandeling en zorg kunnen geven die nodig is en
daarbij kijken we op welke plaats in het netwerk de juiste en beste zorg kan worden
gegeven, altijd gericht op betaalbare vraaggerichte zorg en kwalitatief optimale
behandeling voor de cliënt.
In de nieuwe fase is het zorg- en behandelproces verdeeld in vier Resultaat
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s): Audiologie, Kinderen, Revalidatie Volwassen
Eindhoven/Weert en Revalidatie Volwassen Tilburg.
Libra R&A biedt medisch specialistische revalidatie in de regio’s Zuidoost-Brabant en in
Midden-Brabant, dit doen we vanuit onze locaties in Eindhoven, Weert en Tilburg.
Afhankelijk van de zorgvraag, kunnen klanten bij ons terecht voor klinische of
poliklinische revalidatie.
In een regio behandelen circa 150 medewerkers, in multidisciplinair teams, revalidanten
met een complexe zorgvraag. In regio Zuidoost-Brabant werken we direct samen met
medisch specialisten in ziekenhuizen in de regio. In regio Midden-Brabant werken we
direct samen met het naast gelegen Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.
Op onze locatie in Tilburg wordt het Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN)
behandelprogramma aangeboden aan kinderen, jongeren en volwassenen die in een
toestand van verminderd bewustzijn verkeren na ernstig hersenletsel. Dit unieke
behandelprogramma wordt door Libra R&A als enige in Nederland aangeboden.
We zoeken een medisch manager voor de RVE’s Revalidatie Volwassen Eindhoven/Weert
en Revalidatie Volwassen Tilburg. Deze functie kan door één manager voor beide regio’s
ingevuld worden of door twee managers. Daarnaast zijn we op zoek naar een
revalidatiearts voor de volwassenrevalidatie RVE Eindhoven/Weert. Inhoud in nader
overleg.
Wat ga je doen?
We zijn op zoek naar een collega die de gecombineerde functie van medisch manager en
revalidatiearts volwassenen vervult. In gezamenlijkheid kijken we naar de interesses en
afstemming taken medische manager en revalidatiearts op basis van ervaring en
interesses.
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Als medisch manager geef je samen met de RVE Manager Bedrijfsvoering leiding aan de
RVE’s. Als koppel heb je een gezamenlijke integrale management- en
resultaatverantwoordelijkheid voor het beleid van de RVE, zowel op financieel, kwalitatief
als personeelsgebied. Jullie gezamenlijke opdracht is om de inrichting van de RVE verder
uit te werken met daarin aandacht voor o.a. expertgroepen en de rol van de
hoofdbehandelaar. In onderling overleg met jouw duale partner verdelen jullie de
aandachtsgebieden binnen de RVE. De kerntaak van de RVE Manager Medisch is met
name het sturing geven aan de ontwikkeling en uitvoering van het (medisch) inhoudelijk
beleid en jaarplan van de RVE. Je stuurt (functioneel) in duale samenwerking met de RVE
Manager Bedrijfsvoering de zorginhoudelijke thema’s aan. Daarbij horen de aspecten van
kwaliteit en veiligheid. Het accent van de rol van de RVE Manager Bedrijfsvoering zit met
name op het gebied van organiseren en leiding geven aan de teams.
Als revalidatiearts ben je all-round georiënteerd, of breng je up to date kennis mee van
een deelgebied. We kunnen daar flexibel mee omgaan gezien de kennis en expertise die
al in huis is.
Jouw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

talenten zijn:
Medisch specialistische kennis op academisch niveau.
Bedrijfskundig inzicht, of bereidheid dit zich op korte termijn eigen te maken.
Belangen van de medische staf en de organisatie tegen elkaar af kunnen wegen.
Je bent bondgenoot, hebt goede communicatieve vaardigheden en je bent gericht
op (interne en externe) samenwerking.
Je hebt een energieke, ondernemende en op resultaat gerichte houding.
Je stelt prioriteiten, benoemt de essentie van zaken en overziet de samenhang.
Je stelt adequate vragen, overweegt alternatieven en hakt knopen door.
Je toont bereidheid en lef tot zelfreflectie, durft vertrouwen en
verantwoordelijkheid te geven aan professionals en teams.
Je bent een ambassadeur van Libra; vervult je rol met plezier en je bent
uitnodigend en open.
Je bent een inspirator en je weet het vlammetje bij de ander te ontsteken en waar
nodig draagvlak te vinden.
ervaring in een managementfunctie is een pré.

Ons aanbod:
• een arbeidsovereenkomst voor deze gecombineerde functie onbepaalde tijd 0,8-1,0
Fte.
• uitdagende functie waarbij je vanuit jouw rol, samen met collega’s, werkt aan de
toekomst van Libra.
•
ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, waaronder een
leiderschapstraject, gekoppeld aan het cultuurprogramma Libra Next Level.
• arbeidsvoorwaarden conform AMS, toelage voor de werkzaamheden als RVE Manager
Medisch
Nieuwsgierig geworden?
We zien veel mogelijkheden deze gecombineerde vacature vorm en inhoud te geven. We
nodigen je daarom uit dat samen met ons te doen.
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Nog vragen?
Marjo Jager, directeur zorg medisch (06–18939440) of Katrien van den Borne, revalidatie
arts, beantwoorden ze graag. Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op
met Linda Lieven (06 – 40694779 of l.hoogkamp@libranet.nl).
Ben je enthousiast geworden? Dan zijn we benieuwd naar jou!
Reageer dan meteen via de site van Libra R&A.
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