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Schaal

Vacature Tekst

Voor jou
·
·
·
·
·

Een uitstekend marktconform salaris
Geriatrische cliënten met multiproblematiek
Mogelijkheid tot AIOS-plek
Ervaren, enthousiaste collega’s binnen een hecht team
Korte lijntjes met collega’s en veel eigen regie

Van jou
·
·
·
·
·

Intrinsieke motivatie voor de ouderengeneeskunde
Werkt graag samen en zelfstandig
Professioneel verantwoordelijk
Leergierig, positief en initiatiefrijk
Duidelijk communicatie en zelfbewust

Jouw koers
Wil jij graag impact maken? Kies je voor je eigen werkgeluk én het welzijn van je cliënten? Word basisarts ouderengeneeskunde
bij Novicare in regio West Nederland (omgeving Vlaardingen)! Wij zorgen ervoor dat jouw werkpakket aansluit bij jou als persoon
én je ambities. Bij ons krijg je flexibiliteit en mag je je eigen agenda beheren. Daarbij krijg je ook een uitstekend marktconform
salaris! Benieuwd naar meer?

Wat ga je doen?
Als basisarts ouderengeneeskunde bij Novicare regio West Nederland (omgeving Vlaardingen) kom je in contact met geriatrische
cliënten met multidisciplinaire problematiek. Denk aan mensen met Parkinson, CVA, Dementie etc. Je verleent medische zorg en
verbetert hun kwaliteit van leven. Omdat wij jouw persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden, krijg je een werkpakket op maat.
Met als doel om jouw expertise verder te ontwikkelen.

De organisatie
Novicare is een zelfstandige behandeldienst voor en door behandelaren in de VVT- en VG-sector. Onze kracht ligt bij onze
medewerkers. Daarom zorgen wij ook goed voor jou! Samen leveren we gespecialiseerde multidisciplinaire behandelingen bij ruim
veertig zorginstellingen én bij cliënten aan huis. Je komt terecht in een hecht team met ervaren, betrokken collega’s. Je hebt
toegang tot een groot intern netwerk van expertise en ondersteuning. Kom jij ons team versterken met jouw persoonlijkheid en
expertise?
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Jouw Kracht
Als basisarts ouderengeneeskunde bij Novicare in Vlaardingen (regio West Nederland) heb je interesse in het vakgebied
ouderengeneeskunde. Verder verwachten wij het volgende van jou:
·
·
·
·
·

Je hebt een intrinsieke motivatie om in de ouderengeneeskunde te werken
Je werkt graag samen, maar kan ook goed zelfstandig werken (zowel dichtbij als op afstand)
Je voelt je professioneel verantwoordelijk
Je bent leergierig, positief ingesteld en initiatiefrijk
Je kan duidelijk communiceren en bent zelfbewust, om op een positieve manier samen te werken met medewerkers uit
de zorg

Jouw Keuze
Als basisarts ouderengeneeskunde bij Novicare in West Nederland (omgeving Vlaardingen) kom je te werken in een omgeving dat
zich blijft ontwikkelen. Dit maakt het werk interessant! Verder mag je het volgende van ons verwachten:
·
·
·
·
·
·

Een uitstekend marktconform salaris
Je komt in contact met geriatrische cliënten met multidisciplinaire problematiek zoals Dementie, Parkinson, CVA etc.
Je gaat werken en leren onder supervisie van een SO op basis van een begeleidingsplan dat gemaakt wordt aan de
hand van je ervaring
Je houdt korte lijntjes met collega’s en veel eigen regie
Uren in overleg
Om je heen vind je ervaren, enthousiaste collega’s binnen een hecht team

En daarbij mag jij je eigen agenda bepalen met flexibele werktijden!

Pak het moment
Enthousiast geworden? Ga aan de slag als basisarts ouderengeneeskunde bij Novicare in regio West Nederland (omgeving
Vlaardingen)! Stuur dan je CV en motivatiebrief.
Eerst nog een vraag? Dat mag natuurlijk ook! Ik (Suzan Geelen, regioleider regio West Nederland) ben bereikbaar via WhatsApp
op 06-48080748, je mag me uiteraard ook bellen.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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