Welke revalidatiearts komt Revalide versterken?
Wie zijn wij
Revalide is een door het ministerie van VWS erkende landelijke organisatie voor medisch
specialistische revalidatiezorg. Wij werken met zes kleinschalige klinieken in de woonwijk,
geleid door revalidatieartsen. Dat maakt onze revalidatiezorg laagdrempelig, direct
toegankelijk, flexibel en dichtbij de patiënt. Een transparante wijze van werken staat voor
ons voorop, net als het werken volgens de richtlijnen. Wij hanteren korte wachtlijsten, zodat
patiënten direct kunnen starten met de behandeling. Verder zien wij een goede relatie en
persoonlijk contact met onze verwijzers als één van onze succesfactoren.
Voor uitbreiding van onze activiteiten in de Randstad zoeken wij een of meerdere
revalidatieartsen (1,0 FTE).
Dit is waar je instapt
Geen mooie beloftes, geen leaseauto, geen onderzoek. Dat bieden we niet. Wat we wel
hebben is een organisatie waarin kwaliteit van zorg leidend is. Een organisatie met
betrokken en bevlogen medewerkers. De lijnen zijn kort, de drempels zijn laag en de
organisatie is flexibel. We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de
professionalisering van onze organisatie. We breiden onze vestigingen de komende tijd
verder uit en bewaken hierin zorgvuldig de balans tussen tempo en kwaliteit van zorg.
Naast patiëntenzorgtaken op een vestiging is een combinatie met (medisch) beleidsmatige
taken op het hoofdkantoor een optie, voor wie dit ambieert.
Wie ben jij
Uiteraard is het belangrijk dat je geregistreerd bent als revalidatiearts. Maar net zo
belangrijk vinden we het dat je een zorgprofessional bent, die dezelfde zaken onderschrijft
als wij. Iemand met een hoog kwaliteitsbesef, die het aandurft in deze jonge organisatie te
stappen. Die in een klein team met collega’s mee de koers verder uit wil zetten in een
veranderend zorglandschap, waarin volop mooie kansen liggen om met elkaar de zorg voor
de patiënt naar een nog hoger niveau te brengen. Dat kan in loondienstverband of
(voorlopig) op ZZP-basis zijn. Een combinatie met een andere zorginstelling
(revalidatiecentrum of ziekenhuis) is geen probleem. Maar een (fulltime) aanstelling bij onze
organisatie is zeker ook een optie.
Wil je meer weten of vrijblijvend met ons kennismaken, neem dan contact op met Andries
Knoeff, Raad van Bestuur (E: bestuur@revalide.nl, T: 06-50280047). Een keer meekijken op
een van onze vestigingen kan natuurlijk ook. Graag zelfs!

