Specialist ouderengeneeskunde (uren in overleg)
Ben jij die gedreven specialist ouderengeneeskunde die toeziet op de kwaliteit van de zorg en
behandeling van onze bewoners? En die als professional een netwerk van externe relaties
onderhoudt? Word dan onze nieuwe collega bij Nieuw Unicum in Zandvoort.
Wat jij doet als specialist ouderengeneeskunde bij Nieuw Unicum
Nieuw Unicum is een zorginstelling die professionele ondersteuning, verblijf en behandeling biedt
aan volwassenen met lichamelijke en vaak ook cognitieve beperkingen. Wij hebben ons ontwikkeld
tot een expertisecentrum op het gebied van progressieve MS.
Jij ziet toe op de kwaliteit van de zorg en behandeling van onze bewoners. Je levert (preventief)
medische zorg aan intra- en extramurale cliënten. Je stemt het zorgaanbod af op de zorgvraag en
geeft adviezen en richtlijnen omtrent zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling.
Wij komen in een nieuwe fase met het expertisecentrum, waarbij we landelijk erkend worden.
Samen met je collega’s ga je het expertisecentrum verder ontwikkelen; zoals het ontwikkelen en
geven van trainingen, lezingen en workshops aan collega-professionals. Het doen van
wetenschappelijk onderzoek binnen Nieuw Unicum krijgt steeds meer een plek binnen de
organisatie.
Waar jij voor zorgt
Je vindt het belangrijk om als specialist ouderengeneeskunde goede contacten met de bewoners,
familie en vertegenwoordigers te onderhouden en als professional terug te kunnen vallen op een
netwerk van externe relaties. Je hebt hart voor mensen en dat merken onze bewoners in alles wat je
doet. Je beschikt verder over:
• Een B.I.G.-registratie als arts;
• Kwaliteit van leven en behouden van eigen regie staan bij jou voorop bij de invulling van de
zorg en behandeling van de cliënt;
• Je vindt het een uitdaging om innovatie en verandering vorm te geven;
• Een proactieve en analytische instelling en een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Waar zij voor zorgen
Naast een dynamische functie in een organisatie die altijd in beweging is, met een team van fijne en
deskundige collega’s en een bijzonder uitdagende doelgroep, bieden wij:
• Inschaling is marktconform binnen de loonschalen van de CAO Gehandicaptenzorg;
• Vast contract, uren in overleg;
• Eindejaarsuitkering 8,33%;
• 8% vakantiegeld en 201 verlofuren per jaar (op basis van fulltime dienstverband);
• Pensioenfonds zorg en welzijn;
• Reiskostenvergoeding;
• Goede bereikbaarheid, zowel met eigen vervoer (gratis parkeren op terrein) als het OV;
• Meerkeuze systeem voor overige arbeidsvoorwaarden met o.a.; een fietsenplan,
laptopregeling etc.
Werken bij Nieuw Unicum
Stichting Nieuw Unicum is een zorginstelling die professionele ondersteuning, verblijf en behandeling
biedt aan volwassenen met lichamelijke en al dan niet cognitieve beperkingen ten gevolge van
complexe progressieve neurologische aandoeningen. Nieuw Unicum ontwikkelt zich momenteel tot
een nationaal expertisecentrum op het gebied van progressieve MS. Onze kernwaarden zijn ambitie,

innovatie en toewijding. Met 425 medewerkers en 90 vrijwilligers bieden wij aan ruim 250 cliënten
vanuit vijf locaties alle door de WLz gefinancierde functies.
Ben jij onze nieuwe specialist ouderengeneeskunde?
Stuur je cv en motivatie naar mailto:sollicitaties@nieuwunicum.nl. Wil je meer informatie over deze
vacature, neem dan contact op met Liesbeth Kooij (manager zorg, dienstverlening en MS
Expertisecentrum) via 023-5761212.

