Revalidatiearts Volwassenen

Doordat we bij Reade onze mensen de ruimte geven om door te groeien binnen onze
organisatie, is er een plek vrijgekomen voor een nieuw aan te nemen Revalidatiearts.
Je zal gaan werken op de afdeling waar je een breed scala aan diagnosegroepen zal
behandelen. Je werkt primair in de kliniek met cliënten die zijn opgenomen na nietaangeboren hersenletsel (NAH), een traumatisch letsel of een amputatie.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit de dagelijkse medische zorg op de afdeling, het
superviseren van de AIOS/ANIOS, het leiden van teambesprekingen en het aansturen van
het revalidatieteam. En je bent samen met je collega’s (revalidatieartsen, ziekenhuisarts,
AIOS, ANIOS, verpleegkundig specialisten en Physician assistants) verantwoordelijk voor
de best haalbare zorg bij Reade, zodat onze cliënten het maximale uit het revalidatieproces
en uit hun leven kunnen halen. Veel van onze Revalidatieartsen zetten zich ook in voor onze
Polikliniek en we verwachten ook van jou, dat je poliklinische spreekuren doet.
Deze functie is zowel geschikt voor een Revalidatiearts die net klaar is met zijn/haar studie
als voor een door de wol geverfde Revalidatiearts die toe is aan een nieuwe frisse
werkomgeving en daar zijn/haar expertise kan uitdragen. Reade staat namelijk ook goed
bekend om haar wetenschappelijke onderzoeken binnen de Revalidatiezorg.
Waar ga je werken?
Reade is een dynamische organisatie. Je komt te werken binnen de kliniek van onze
hoofdlocatie op de Overtoom. De kliniek bestaat uit drie afdelingen van 29-32 bedden. Een
afdeling wordt geleid door twee revalidatieartsen. Jouw afdeling is de afdeling NAH,
multitrauma en amputatie.

Je werkt samen met een enthousiast team aan verbetering en vernieuwing van de zorg. Het
opleiden van revalidatieartsen, huisartsen en medisch studenten is een vast onderdeel van
je werk.
Wie ben jij?
 Je bent een geregistreerd revalidatiearts;
 Je hebt affiniteit en ervaring met de doelgroepen NAH, multitrauma en amputatie
 Je bent ondernemend 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 communicatief vaardig en een teamspeler, die de aanwezige deskundigheid
in een behandelteam bundelt, om de kwaliteit van zorg te bevorderen;
 Je hebt visie en daadkracht om veranderingen te initiëren en door te voeren;
 Je zoekt in je dagelijks werk naar een goede balans tussen kwaliteit van zorg en een
gezonde bedrijfsvoering.
Wie zijn wij?
Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische revalidatiegeneeskunde en
reumatologie. Onze behandelingen zijn niet gebaseerd op de beperkingen van de cliënt.
Juist de mogelijkheden, individuele behoeften en wensen nemen wij als uitgangspunt. Op
basis hiervan stellen wij een persoonlijk en op maat gemaakt behandelplan op.
Doelstellingen zijn een zo actief mogelijke deelname aan de maatschappij en de best
haalbare kwaliteit van leven. Weer grip op een veranderend leven krijgen.

Dat is wat ons drijft.
Waar ga je werken?
Je komt te werken bij een organisatie die al veel mooie en goede dingen doet. Cliënten zijn
blij met ons. Dit wordt breed bevestigd in de gesprekken die er regelmatig met cliënten en
samenwerkingspartners worden gevoerd. We beseffen dat we aan het begin staan van grote
veranderingen in de zorg én dat we deze waardevolle zorg van vandaag ook toegankelijk en
betaalbaar willen en moeten houden in de toekomst.
In het afgelopen jaar heeft Reade de koers met een vergezicht naar 2030 bepaald. In het
kort luidt
het doel voor 2030: Meer mensen in staat stellen meer uit hun leven te halen door expertise
te
ontwikkelen en in te zetten in verbinding met anderen. Om dit doel te bereiken zijn 5
strategieën
geformuleerd. In ons nieuwe Koersboek 2030 (reade.nl) lees je hier alles over.
De komende jaren gaat de uitgestippelde koers steeds meer tot leven komen en gaan we de
theorie toepassen in de praktijk. Het is een ambitieus doel waar we stapsgewijs naartoe
werken.
Wat biedt Reade jou?
Met plezier naar je werk gaan en kunnen groeien als professional én als mens. Dat vinden
wij belangrijk. Daarnaast bieden wij jou goede arbeidsvoorwaarden conform de AMS en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
We zoeken een Revalidatiearts die per 1 juni 2022 kan starten, mocht dat door je
opzegtermijn en/of andere redenen niet lukken, dan vragen we je wel om te reageren.
Reade is tenslotte een organisatie die meedenkt met haar werknemers.
We bieden we een contract voor één jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde
tijd.
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 Jeroen Groot, medisch
manager kliniek, telefoonnummer 020-2421567 of 06-44792210 of met Bastiaan Poortenaar,
Corporate recruiter op 06 – 83554896.
Reageren kan tot 20 mei 2022 door je CV te mailen naar b.poortenaar@reade.nl of via
www.werkenbijreade.nl
De gesprekken zullen kort na 20 mei plaatsvinden.

