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Over de locatie
Azora, Verpleeg- en Revalidatiecentrum Antonia

Functieomschrijving
Azora is een stichting met verschillende woonzorgcentra, verpleeghuizen en thuiszorg op diverse locaties. Binnen de
verpleeghuizen zijn er verschillende gespecialiseerde afdelingen, zoals revalidatie met een aparte CVA unit, een palliatieve
unit, gerontopsychiatrie en binnen de psychogeriatrie een unit voor Korsakov patiënten en bewoners met een verstandelijke
handicap. De medische dienst verricht haar werkzaamheden binnen de woonzorgcentra en verpleeghuizen van Azora, als
ook bij andere instellingen in de regio en in de eerste lijn via het ATO (= Ambulant Team Ouderengeneeskunde). In verband
met uitbreiding van de werkzaamheden intra- en extramuraal zoeken wij een basisarts of specialist ouderengeneeskunde.
De medische dienst bestaat uit een enthousiast team met 15 artsen en 3 verpleegkundig specialisten, als ook 2 in
opleiding. De medische dienst is een onderdeel van het Advies en Behandelcentrum. Azora heeft een ruim aanbod van
verschillende professionals binnen deze dienst. De manager van het Advies en Behandelcentrum, tevens specialist
ouderengeneeskunde, is lid van het managementteam van Azora. De samenwerking binnen het multidisciplinaire team
verloopt in een open en prettige sfeer. Het medisch team is gedreven en gaat voor kwaliteit. Binnen het team zijn er
verschillende specialisaties met in totaal 8 kaderartsen.
Als basisarts of specialist ouderengeneeskunde ben je afhankelijk van je ervaring en affiniteit werkzaam intramuraal of in de
eerste lijn. Je levert intramuraal de medische zorg (onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding) aan
verpleeghuisbewoners op diverse locaties in de Achterhoek. Je doel is het zo veel mogelijk voorkomen, beperken en
bestrijden van ziekte, pijn en ongemakken en het realiseren van optimale zorg aan de cliënt volgens het principe ‘zorg op
maat’. De kwaliteit van het leven van de cliënt staat hierbij centraal. Je bent daarbij eindverantwoordelijke voor de inhoud
van het zorgplan. Een basisarts wordt daarin uiteraard begeleid door collega’s.

Functie eisen

Jij begrijpt dat de kwaliteit van het leven van de cliënt centraal staat in deze functie. Je onderneemt daartoe diverse acties
om dit te realiseren en weet anderen te motiveren en te inspireren om de beste zorg te waarborgen en te leveren. En dat
vereist inzet, kennis, flexibiliteit, inlevingsvermogen en de wil om te blijven verbeteren.
Samen met je collega’s zet je jezelf volop in om de best mogelijke zorg te bieden. Je beschikt over een afgeronde opleiding
tot basisarts en hebt affiniteit met ouderenzorg of je bent specialist ouderengeneeskunde. En van onze nieuwe collega
verwachten we ook dat je goed kunt samenwerken met andere disciplines en meedenkt over de geleverde zorg. Kun jij
zelfstandig werken en situaties op de juiste manier inschatten? En ben je ook nog in het bezit van een rijbewijs en auto?
Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet!

Inschaling
Wij geloven dat als jij tevreden bent, onze cliënten de beste zorg krijgen. Daar gaat het ons om. We zijn er dan ook trots op
dat we zijn uitgeroepen tot de Beste Werkgever van Gelderland 2018-2019 (medewerkertevredenheid van 8,1). Als
basisarts of specialist ouderengeneeskunde kun jij bij Azora rekenen op:
<ul><li>Direct een contract voor onbepaalde tijd.</li>
<li>Een bruto maandsalaris conform cao VVT in FWG 65 (basisarts) of FWG 70 (specialist ouderengeneeskunde) of FWG
75 (specialist ouderengeneeskunde – kaderarts).</li>
<li>Veel studie- en opleidingsmogelijkheden.</li>
<li>Een reiskostenvergoeding.</li>
<li>Stabiliteit: we zijn een gezonde werkgever, het gaat goed met ons. </li>
<li>Deelname tot het Vitaliteitsprogramma “Azora Gaat Gezond”. </li>
<li>50% werkgeversbijdrage voor je pensioen (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).</li>
<li>7,4% eindejaarsuitkering.</li>
<li>8% vakantiegeld.</li>
<li>De mogelijkheid om deel te nemen aan de private lease auto regeling van Azora.</li>
<li>De mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA-verzekering).</li></ul>

Bijzonderheden
Kun je niet wachten om deze uitdagende functie uit te gaan oefenen? Klik dan nu op de vacature url en solliciteer via onze
website https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.werkenbijazora.nl/vacatures/specialist-ouderengeneeskundekaderarts-1e-lijn/ op de vacature basisarts of specialist ouderengeneeskunde-kaderarts bij Azora!

