VACATURE ANIOS revalidatiegeneeskunde
Afgestudeerd geneeskundestudent en snuffelen aan de Revalidatiegeneeskunde? Dan hebben wij
een leuke vacature voor jou! Op reisafstand van Groningen - carpoolen met je collega’s. Het betreft
een aanstelling voor een jaar en je kunt meteen starten!

De functie
Als ANIOS Revalidatiegeneeskunde ben je werkzaam op de polikliniek voor de volwassen revalidatie, maar ook in de
kliniek van het ziekenhuis in de vorm van het uitvoeren van intercollegiale consulten en bijwonen van MDO’s. Bij
Treant worden op alle drie de ziekenhuislocatie patiënten op de polikliniek gezien en behandeld met het
revalidatieteam. Er wordt gebruik gemaakt van moderne behandelmethodes en volledige elektronische
verslaglegging. We bieden een veilige werk- en leeromgeving om in korte tijd vertrouwd te raken met onze diagnose
groepen.

Het team
Je gaat werken op alle ziekenhuis locaties. Op alle 3 ziekenhuislocaties zijn multidisciplinaire behandelteams
aanwezig voor de poliklinische revalidatiebehandeling. De vakgroep bestaat op dit moment uit 7 revalidatieartsen en
1 PA-er. Een vacature voor een 8e revalidatiearts wordt per 1 september 2023 ingevuld.

Jij bent de ideale kandidaat
Wij zoeken (bij voorkeur) een net afgestudeerde basisarts, met interesse in de revalidatiegeneeskunde. Het ANIOS
schap biedt ook een goede basis voor een vervolgopleiding tot specialist in bijvoorbeeld de neurologie, heelkunde en
orthopedie. Ook als je een carrière ambieert binnen de huisartsgeneeskunde nodigen we je van harte uit te
reageren. Natuurlijk ben je BIG geregistreerd. Voor ons ben je een fijne collega op wie we kunnen rekenen en voor
de patiënten ben je zorgvuldig en vriendelijk.

Ons aanbod










Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar
Een salaris van minimaal € 3.850 en maximaal € 5.801 bruto fulltime per maand (CAO ziekenhuizen FWG 65)
Vakantietoeslag (8,33%)
Eindejaarsuitkering (volledige 13e maand)
Kom je met de auto? Bij ons kun je gratis parkeren
Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met daarin aantrekkelijke regelingen zoals extra
reiskostenvergoeding en diverse collectieve verzekeringen
Een uitdagende functie in een professioneel team
Diverse online trainingen en cursussen, zoveel jij maar wilt!
Wil je weten wat wij jou nog meer te bieden hebben? Bekijk dan deze 10 redenen om bij ons te werken!

Nieuwsgierig geworden?
Vertel het ons! Solliciteren kan tot en met 15 september 2022. Ben je nu al werkzaam bij Treant Zorggroep solliciteer
dan via Profit InSite. Wil je graag meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Peter van Aanholt,
revalidatiearts, telefoon 06 12 45 38 76. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met
Karen Huitsing, team Recruitment, telefoon 088 129 56 56.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 23 september 2022.
Ondertussen vragen we ook onze huidige medewerker of een van hen deze uitdaging aan wil gaan. Als dat het geval
is, krijgt deze kandidaat voorrang.
https://www.solliciterenbijtreant.nl/anios/anios-revalidatiegeneeskunde-2152

