‘Ben je basisarts en wil je de overstap maken naar de ouderengeneeskunde? Dan willen wij jou
graag in ons team!’
ZorgSaam Ouderenzorg is op zoek naar een:

Basisarts Ouderengeneeskunde
(Regio Zeeuws-Vlaanderen, 32-36 uur per week)

Jouw werkplek
Binnen het cluster Thuis- en Ouderenzorg, zijn wij op zoek naar een basisarts, voor 32 tot 36 uur per
week. Binnen de ZorgSaam Zorggroep wordt gewerkt met gespecialiseerde zorggroepen en zijn we
voortdurend bezig met innovaties binnen de ouderenzorg. Jouw standplaats kan Hulst, Terneuzen of
Oostburg zijn.

Jouw baan
Je draagt onder supervisie van een specialist ouderengeneeskunde de zorg voor de medische
behandeling van onze cliënten. Je stelt samen met het multidisciplinaire team een behandelplan op.
Je werkt in een team van 5 specialisten ouderengeneeskunde, 1 basisarts en 3 verpleegkundig
specialisten/physician assistants.

Dit bieden wij







Een dienstverband voor onbepaalde tijd, 32-36 uur per week;
Salaris minimaal € 4.319,02 en maximaal € 6.512,17 bruto per maand op basis van een 36urige werkweek. Inschaling conform cao VVT functiegroep 70;
Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, zodat je niet stil blijft staan in jouw ontwikkeling;
Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de
Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel;
Tijdelijke huisvestingsfaciliteiten zijn bij ons goed bespreekbaar;
De organisatie is bereid te bemiddelen bij het zoeken naar werk voor uw eventuele partner.

Dit ben jij





Je beschikt over het diploma basisarts en bent bereid de opleiding tot specialist
ouderengeneeskunde te gaan volgen;
Je draagt psychogeriatrische, gerontopsychiatrische en somatische cliënten een warm hart
toe;
Je hebt een klantgerichte houding en wilt graag in multidisciplinair teamverband werken;
Je bent een teamspeler, hebt goede communicatieve vaardigheden en wilt de vraag van de
cliënt centraal stellen.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Aarzel niet en neem contact op met René de Bakker, Medisch
manager Kortdurende zorg en behandeling via tel: 0114-381341.

Overtuigd?
Wacht niet te lang en solliciteer met jouw persoonlijke motivatie en een CV o.v.v. vacaturenummer
2018196 per e-mail naar solliciteren@zzv.nl.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

