SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE

Type

Vacature

Organisatie

ZorgAccent

Locatie

ZorgAccent

Werkveld

Verpleging & Verzorging

Opleidingsniveau

Wo

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

24

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Hilde de Meijer h.demeijer@zorgaccent.nl (06-55698756)

Functie(s)

Arts

Publicatiedatum

29-01-2020

Ingangsdatum

zp spoedig mogelijk

Reageer voor

30-06-2020

Nummer

51013

Over de locatie
ZorgAccent

Functieomschrijving
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als
SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE
Gemiddeld 24 tot 36 uren per week
Zonder avond-, nacht- en weekenddiensten?
Lees dan vooral verder!

Vind je het leuk om:
deel uit te maken van fijne en collegiale vakgroep ouderengeneeskunde, die trots is op de zorg die ze levert?
samen te werken met huisartsen in de regio ten behoeve van de kwetsbare ouderen die thuis wonen?
een kaderopleiding of andere boeiende opleiding te doen die aansluit bij jouw interesse?
te werken met bijzondere doelgroepen (revalidatie, Korsakov, gerontopsychiatrie, hospice)?
jonge collega’s op te leiden (SO’s, huisartsen, co-assistenten en verpleegkundig specialisten)?
te werken in een organisatie waar de relatie cliënt en zorgverlener centraal staat en waar wordt gewerkt met
zelfsturende teams (en waar dit ook echt werkt)
nauw samen te werken met praktijkverpleegkundigen die voor ons triage verrichten en verpleegkundige spreekuren
houden op de verpleegafdelingen?
korte lijnen te hebben met Directie en Raad van Bestuur en weten dat zij je ook echt serieus nemen?

Solliciteer dan op de vacature specialist ouderengeneeskunde of basisarts.
We worden gefaciliteerd door een goed digitaal behandeldossier (Ysis) en medicatievoorschrijfsysteem (Medimo) en werken
samen met ziekenhuizen en huisartsen via ZorgDomein.

Functie eisen
Je bent een ambitieuze specialist ouderengeneeskunde, betrokken en proactief. Je bent een teamplayer binnen het
multidisciplinaire team met goede communicatieve vaardigheden. Als SO participeer je in beleids-commissies, kernteams,
samenwerkingsprojecten in de eerste lijn en aan onderwijsmomenten binnen de organisatie.
Affiniteit met gerontopsychiatrie en Korsakov is een pré.

Inschaling
Als specialist ouderengeneeskunde krijg je een vast dienstverband en word je ingeschaald in schaal FWG 75.
Daarnaast zijn er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van nascholing en vergoeding van
lidmaatschappen.

Bijzonderheden
Nieuwsgierig?
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!
Je motivatiebrief en CV kun je voor 30 juni 2020 sturen via de knop direct solliciteren via www.talentvoorzorgaccent.nl
Wil je eerst meer inlichtingen dan kun je bellen naar
Hilde de Meijer

h.demeijer@zorgaccent.nl (06-55698756) of kijk

op onze website

www.zorgaccent.nl Hier vind je meer informatie over

Hartelijke groet namens de vakgroep ouderengeneeskunde

onze organisatie.

