Vacature
Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van

Specialist ouderengeneeskunde / eerste geneeskundige
Min. 16 uur, voor onbepaalde tijd
Het Hooge Heem Grootegast/Vredewold Leek
Het Hooge Heem en Vredewold zijn kleinschalige, zelfstandige wooncentra in Grootegast en
Leek in de Groningse gemeente Westerkwartier. Wij bieden in onze eigentijdse en
gemoedelijke woonzorgcentra een plezierige woonomgeving waar het zich thuis voelen - zowel
voor bewoners als voor personeel - centraal staat. Het Hooge Heem bestaat uit 100
appartementen, waaronder aanleunwoningen, appartementen voor eerstelijns verblijf en
appartementen voor bewoners met een Wlz-indicatie. Vredewold heeft 140 appartementen.
Naast zorg bieden we ook begeleiding (dagbesteding) en behandeling. Vredewold biedt
bovendien thuiszorg.
Het Hooge Heem en Vredewold werken nauw samen binnen de behandeldienst. Er werken
momenteel twee psychologen, een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundig
specialist in opleiding en een ergotherapeut die allemaal in dienst zijn bij Het Hooge Heem
en/of Vredewold. We werken daarnaast samen met de diëtist, logopedist, ergotherapeut en
fysiotherapeuten van de Paramedische Dienst Noord.

Kern van de functie
Je levert, in samenwerking met je collega’s van de behandeldienst, zorg en behandeling aan
onze ca. 65 psychogeriatrie-bewoners met een Wlz-indicatie inclusief behandeling. Je voert
voor deze bewoners de regie over het multidisciplinaire zorgplan en het medisch behandelplan.
Voor de overige bewoners van ons woonzorgcentrum sta je waar nodig de lokale huisartsen bij
met je expertise en vervul je waar nodig de rol van Wzd-functionaris. Als specialist
ouderengeneeskunde speel je binnen onze kleinschalige organisaties een belangrijke rol met
betrekking tot het medische beleid. Het Hooge Heem en Vredewold streven ernaar om deel uit
te maken van een regionaal behandelnetwerk in samenwerking met de lokale huisartsen. In het
kader daarvan zal je als specialist ouderengeneeskunde op termijn waarschijnlijk ook
extramurale werkzaamheden verrichten.

Functie-eisen
●
●
●
●
●

BIG-geregistreerd specialist ouderengeneeskunde
Uitgesproken affiniteit met psychogeriatrie
Affiniteit met beleidsmatige werkzaamheden
Goede sociale, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
Betrokkenheid, zelfstandigheid, flexibiliteit, samenwerkingsvaardigheden

Ons aanbod
Wij bieden een marktconform salaris (CAO VVT), uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
en een uitdagende functie binnen twee organisaties met volop mogelijkheden voor
ontwikkeling van jezelf en van de organisatie.
Je contract zal 50/50 verdeeld worden over beide organisaties.

Contact en reactie
Voor meer informatie over onze organisaties ga naar www.hethoogeheem.nl en
www.vredewold.nl. Wil je meer informatie over bovengenoemde functie, neem dan gerust
contact op met onze specialist ouderengeneeskunde Doede Veltman (050 - 211 01 82) of met
Nicole Doornbos, manager HRM (06 - 83671630).
Je reactie kun je voor 20 januari 2021 mailen onder vermelding van “vacature Specialist
ouderengeneeskunde” richten aan sollicitaties@vredewold.nl ter attentie van Nicole Doornbos
De gesprekken zullen in de week van 1 februari plaatsvinden.

