Revalidatiearts Kinderrevalidatie
(36 uur per week)

Wat ga je doen?
De kinderrevalidatie binnen Reade is groeiend en volop in ontwikkeling. We bieden
hoogwaardige revalidatiegeneeskundige zorg voor kinderen en jongeren in Amsterdam
en omgeving, daar waar mogelijk ambulant en integraal met het speciaal onderwijs.
Binnen het cluster Kinderen en Jongeren zijn momenteel 9 revalidatieartsen werkzaam,
door het vertrek van 1 van hen, zijn we op zoek naar iemand die ons team wil komen
versterken!
Als revalidatiearts maak je deel uit van een staf van 26 revalidatieartsen en 10
physician assistants/verpleegkundig specialisten. Samen met je collega’s ben je
verantwoordelijk voor de best haalbare zorg en de verdere ontwikkeling en invulling van
de revalidatie bij Reade, zodat onze cliënten het maximale uit het revalidatieproces en
leven kunnen halen.

Wie ben jij?
•
•

•
•
•

Je bent een geregistreerd revalidatiearts
Je hebt affiniteit met de kinderrevalidatie en vindt het een uitdaging om samen
met collega’s de revalidatiegeneeskundige zorg vorm te geven en verder te
ontwikkelen
Je werkt vraaggericht en beschikt over coachende en didactische vaardigheden
Je bent een teamspeler, die de aanwezige deskundigheid in het behandelteam
zo bundelt en bevordert, dat de kwaliteit optimaal is
Je hebt visie en daadkracht om veranderingen te initiëren en door te voeren

Waar ga je werken?
Het cluster Kind en Jongeren bedient meerdere locaties. Naast een groot poliklinisch
team inclusief een therapeutische peutergroep (TPG) op één van onze hoofdlocaties
(Dr. Jan van Breemenstraat) hebben wij ook teams op locatie Drostenbrug
(expertisecentrum voor speciaal onderwijs en revalidatie) en op De Parel (school voor
speciaal onderwijs, revalidatie en zorg te Haarlem). Ook doen we spreekuur in het
OLVG in samenwerking met de specialisten aldaar en bieden wij zorg op de
kinderdagcentra Nifterlake en Omega en op medisch kinderdagverblijf Zigzag. Tevens
dragen wij bij aan de opleiding van AIOS revalidatiegeneeskunde en onder andere
AVG, jeugdartsen en coassistenten. Er is een goede samenwerking met de afdeling
Kinderrevalidatie van het Amsterdam UMC, waarmee wij ook samen het Netwerk
Kinderrevalidatie Amsterdam vormen.
Werkverdeling gebeurt in goed onderling overleg, waarbij het streven altijd is dat
iedereen een vaste basis heeft en ruimte voor een speerpunt. Consulentschappen en
nieuwe kansen worden verdeeld. In de huidige situatie is er een plek vrijgekomen

waarbij het zwaartepunt zal liggen in het poliklinische team op locatie Jan van
Breemenstraat inclusief therapeutische peutergroep.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een contract voor één jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS.
Afhankelijk van je werkervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 12.572,-(huidige AMS 2020-2021).
Vakantiegeld van 8%.
270 uur vakantieverlof op basis van een fulltime dienstverband.
Voordeel op jouw ziektekostenpremie met onze collectieve ziektekostenverzekering bij
IZZ, Zorg en Zekerheid of Zilveren Kruis Achmea.
Deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. een fietsplan en een
studiekostenregeling.
Kortingen op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea
Wil je weten wat Reade nog meer te bieden heeft? Kijk dan op de pagina Daarom
Reade.

Zet jij de eerste stap?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bianca Knoester,
medisch manager cluster Kinderen en Jongeren (020-2422030 / 06-21840302) of met
Anja van der Tempel, operationeel manager cluster Kinderen en Jongeren (020-242
2836).
De gesprekken vinden eind augustus/begin september 2022 plaats.
Reageren kan vóór 22 augustus 2022.
Deze advertentie wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid
genieten interne kandidaten de voorkeur.
Vanwege de veiligheid en bescherming van cliënten en medewerkers wordt bij
indiensttreding een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.
Solliciteren

