Specialist ouderengeneeskunde - Haarlem
Informatie
Plaats

Haarlem

Salarisindicatie

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

24 - 40 uur

Publicatiedatum

20-07-2022

Werk- en denkniveau

WO

Sluitingsdatum

06-10-2022

Schaal

Vacature Tekst

Voor jou
·
·
·
·
·

Uitstekend marktconform salaris
Werken in een dynamische werksfeer
Flexibele werktijden (zelf agenda indelen)
Goede arbeidsvoorwaarden + scholingsbudget
Ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen

Van jou
·
·
·
·
·

Goede communicatieve vaardigheden
Doortastend en durft invloed uit te oefenen
Zelfstandig en werkt ook graag samen
Beschikbaar voor 24 uur per week
In bezit van rijbewijs B en een auto

Jouw koers
Werk jij graag in een dynamische omgeving? En ben je geschoold in de WZD of heb je interesse om hierin bij te scholen? Kom
dan ons team versterken als specialist ouderengeneeskunde bij Novicare in de regio Noord-Holland (omgeving Haarlem) Je werkt
intramuraal in een verpleeghuis of andere zorginstellingen én levert specialistische ondersteuning aan huisartsen. Daarvoor krijg
je een goed marktconform salaris, de vrijheid om je eigen agenda in te delen en een scholingsbudget om jezelf te blijven
ontwikkelen! Meer weten? Lees dan snel verder …

Wat ga je doen?
Als specialist ouderengeneeskunde bij Novicare heb je afwisselende werkzaamheden op verschillende locaties. Je werkt zowel
zelfstandig als in multidisciplinair teamverband. Daarbij lever je voornamelijk zorg aan ouderen met een complexe zorgvraag in
verpleeghuis, in de 1e lijn of andere zorgconcepten. Daarnaast heb je de volgende verantwoordelijkheden:
·
·
·

Je ondersteunt huisartsen met jouw specialisatie
Je draagt je kennis over aan medewerkers in de zorg op een motiverende en positieve manier
Je denkt mee met het bestuur en management om kansen en kwaliteiten te verbeteren

Over Novicare
Novicare levert specialistische zorg voor en door behandelaren in de VVT- en VG-sector en bij cliënten aan huis. Wij zijn verdeeld
over zeven regio’s in Nederland bij ruim veertig zorginstellingen. Onze behandelaren geven advies en scholing waar er vraag naar
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is.
Wij vinden het belangrijk dat jouw werk goed aansluit bij jou als persoon en ambities. Daarom mag jij in vrijheid werken en zijn
wij flexibel. Daarnaast bieden we scholingen aan zodat jij jezelf kan blijven ontwikkelen! Als specialist ouderengeneeskundige kom
je terecht in een hecht team met betrokken collega’s. Wij verwelkomen jou graag in ons team!

Jouw Kracht
Als specialist ouderengeneeskunde bij Novicare in de omgeving van Haarlem werk je buiten de grenzen van de klassieke
zorginstelling! Je komt terecht in een team met enthousiaste, ervaren en betrokken collega’s. Daarnaast mag jij het volgende
verwachten:
·
·
·
·
·

Een uitstekend marktconform salaris
Je mag zelf je agenda indelen
Goede arbeidsvoorwaarden zoals een scholingsbudget, werktelefoon en laptop
Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van cliëntgerichtheid, vakinhoudelijke expertise, beleid en
organisatie etc.
Toegang tot een web-based multidisciplinair elektronisch cliëntendossier

Jouw Keuze
Als specialist ouderengeneeskunde bij Novicare in de regio Noord-Holland (omgeving Haarlem) is het belangrijk dat je graag
intramuraal werkt en een deel in de eerstelijn. Denk hierbij aan eerstelijnsconsulatie en specialistische ondersteuning bij
huisartsen. Daarnaast verwachten wij het volgende van jou:
·
·
·
·
·

Interesse, deskundig of geschoold in WZD (Novicare kan je hierin bijscholen)
Ziet kansen om kwaliteit te verbeteren en bent leergierig
Vanuit vakinhoudelijke expertise meedenken met bestuur en management
Op een positieve manier kennis overdragen aan medewerkers in de zorg
In bezit van een auto en rijbewijs B

Pak het moment
Word jij blij van deze functie als specialist ouderengeneeskunde bij Novicare in de regio Noord-Holland? Stuur dan direct jouw
motivatie en CV. Binnen twee werkdagen krijg je al een reactie.
Heb jij eerst nog een vraag? Dat begrijp ik! Ik, Brenda Verton (regioleider Noord-Holland) beantwoord graag je vragen via
WhatsApp of telefonisch (06-30113098). Ik kom graag met jou in contact.

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