Basisarts
Parkstad

Uren in overleg

Wij zoeken jou!

MeanderGroep Zuid-Limburg is de meest complete zorgaanbieder in Parkstad. Met bijna 5.500 werknemers
verlenen we dagelijks de zorg die nodig is. Met zon groot aantal medewerkers zijn we een van de grootste
werkgevers in de regio. Jaarlijks helpen onze mensen bijna 20.000 inwoners in Parkstad en de Westelijke
Mijnstreek. MeanderGroep Zuid-Limburg is weliswaar een grote zorgaanbieder, maar heeft zijn dienstverlening
kleinschalig georganiseerd, onder andere via buurtgerichte teams voor thuiszorg en kleinschalig wonen voor
mensen met dementie.
Voor onze Medische dienst zijn we op zoek naar een Basisarts.
Bij MeanderGroep gaan we altijd uit van de eigen kracht van de bewoners. Wat kunnen zij (nog) zelf? We streven
ernaar dat zij zo lang mogelijk de regie over hun leven houden. Dat betekent dat we soms van de geijkte paden
afwijken. Anders kijken, anders denken en anders doen worden gestimuleerd en gewaardeerd. Dat maakt dat we
ook een beroep doen op jouw eigen kracht als medewerker. Leef- en werkplezier gaan zo hand in hand!
Kijk hiervoor meer informatie over MeanderGroep

Dit vind je leuk om te doen:
Deel uitmaken van een team van verpleegkundig specialisten, basisartsen, artsen in opleiding
tot specialist in de ouderengeneeskunde en specialisten in de (ouderen-)geneeskunde
Werken in Verpleeghuizen en Wijkzorgcentra
Werken met diverse doelgroepen, zoals onder andere bewoners met niet-aangeboren
hersenletsel, specialistische beademing, PG, Korsakov, Parkinson en jongeren met dementie.
Tevens bieden we geriatrische revalidatiezorg.

Hier herken jij jezelf in:
Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding tot basisarts of rondt deze binnenkort af
Je bent BIG-geregistreerd
Je bent trots op je vak en hebt aﬃniteit met ouderen
Daarnaast ben je allround inzetbaar zowel ten behoeve van de psychogeriatrische als de
somatische zorgverlening
Je bent ﬂexibel en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden
In verband met bereikbaarheidsdiensten mag jouw reisafstand niet meer dan 30 minuten
bedragen
Bij indiensttreding dien je een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen of bereid te zijn deze
aan te vragen. De kosten van de VOG worden vergoed door MeanderGroep.

Dit zoek jij verder in een baan:
We bieden een functie van 36 uur per week (uren zijn in overleg)
Een vast contract in een plezierige werkomgeving
Salarisinschaling is conform CAO VVT, FWG 65 (maximaal €5.939,16) bruto per maand (bij een
fulltime dienstverband)

Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Werken bij een organisatie die drie jaar op rij de titel Aantrekkelijkste Werkgever van ZuidLimburg heeft verdiend
Mogelijkheid tot het doen van wetenschappelijk onderzoek, de opleiding tot kaderarts te volgen
of supervisie te geven aan Specialisten OuderenGeneeskunde in opleiding, verpleegkundig
specialisten en A(N)IOS
Prettige werkomgeving met gedreven, enthousiaste en betrokken professionals

Wil je graag meer weten?
Voor meer informatie over deze leuke uitdaging
mag je contact opnemen met:
Josee Douven - Timmer, Verpleeghuisarts.
Telefoonnummer: +31634920788.
Vacaturenummer 236

Solliciteren?
Is deze vacature de perfecte baan voor jou?
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in overleg.

