Basisarts
Werken vanuit je hart. Sevagram staat als Planetree gecertificeerde organisatie midden in de samenleving. We zijn er voor
anderen. Voor onze bewoners, hun families (of vrienden) en voor jou. Je hebt voor al je cliënten en hun omgeving échte aandacht.
Aandacht die je je naaste gunt. Daarbij ben jij als basisarts voor bewoners, en hun familie, een bekend en vertrouwd gezicht. Jij
biedt ze een stukje continuïteit op onze locaties, hun thuis.
Zo gaan wij ook met onze collega’s om. Anders dan binnen de hiërarchische structuur van een ziekenhuis hebben we binnen
Sevagram een platte structuur. Hier gaan de dingen formeel waar nodig, maar informeel waar mogelijk. In onze vakgroep werken
bevlogen en betrokken artsen en verpleegkundig specialisten die iets over hebben voor onze bewoners én voor elkaar. Wekelijks
vindt er overleg plaats ten behoeve van overdracht, intercollegiale consultatie, farmacotherapie, casuïstiek en beleidsmatige
afstemming. Ook binnen het multidisciplinaire team informeer, motiveer en inspireer je elkaar.
Denk mee, adviseer en leer. Binnen Sevagram krijgt iedereen de kans om mee te denken over de zorg van morgen. Zo kun jij als
basisarts meedenken over ons beleid en innovaties. Ben jezelf op zoek naar advies? Onze specialisten ouderengeneeskunde zijn
zijn dagelijks laagdrempelig consulteerbaar. Wanneer nodig ontvang je bovendien (in het begin zeker) intensieve begeleiding door
een specialist ouderengeneeskunde. Iedere specialist ouderengeneeskunde heeft hier bij Sevagram een eigen expertise gebied
(psychogeriatrische zorg, geriatrische revalidatie zorg, palliatieve zorg, opleidingen of consultaties in de eerste lijn).
Blijf groeien. We vinden het bovendien heel belangrijk dat jij jezelf als basisarts kunt blijven ontwikkelen binnen jouw professie.
We bieden hiervoor veel mogelijkheden. Dat geldt ook voor het behalen van alle nodige accreditaties die gelden voor jouw
beroepsgroep. Neem bijvoorbeeld deel aan intervisies, congressen en symposia. Ook betalen wij vanaf de aanvang van je
dienstverband je jaarlijkse contributie bij Verenso. Je specialiseren binnen de Ouderengeneeskunde? Dan gaan we daarover graag
het gesprek met je aan. Laat ons weten wat jij nog meer van ons nodig hebt!
Tijd voor deze volgende stap? Dit vragen we van je:

•
•
•

Je bent een gediplomeerd basisarts
Met een registratie in het BIG-register
Het gevoel voor het geven van één op één aandacht zit in jouw DNA

Hoe zorgen wij voor jou?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een dienstverband voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband
Je ontvangt een salaris conform FWG 65, cao VVT
De uren zijn bespreekbaar, of jij nu een klein contract wilt of juist meer uren.
Een goede werk-privé balans vinden we belangrijk. Daarom hebben wij onze (bereikbaarheids)diensten voor een deel
uitbesteed.
Werken op te gekke plekken in het mooie Zuid-Limburg: bourgondisch Maastricht, cultuurstad Heerlen óf ons prachtige
heuvelland!
Je wordt betrokken bij beleid en innovatie (bijv. werkgroepen en deelname directieteam). Denk mee!
Onze medewerkers groeien met ons mee en dat stimuleren wij! Sevagram biedt ruimte voor (kader)opleidingen of
andere aanvullende opleidingen naast de verplichte scholingen
Sevagram heeft een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. eindejaarsuitkering, goed pensioen,
aanvullende verzekeringen, fiscale voordelen en nog veel meer
Vanaf de aanvang van je dienstverband betalen wij je jaarlijkse contributie bij Verenso
Maar het belangrijkst: een fijne omgeving met betrokken collega’s die zich iedere dag weer inzetten voor onze bewoners
én voor elkaar

Matchen we? Ben jij ervan overtuigd dat we goed bij elkaar passen? Dan kijken wij uit naar jouw sollicitatie. Vertel ons in ieder
geval welke relevante werkervaring je hebt en waarom je nou juist bij ons wil komen werken. Eerst nog wat vragen? Dan staan
Noraly Groeneveld (vakgroepvoorzitter medische dienst) en Anita Pleijers (specialist ouderengeneeskunde) je graag te woord. Ze
zijn te bereiken via het algemene nummer: 045 - 560 27 02.
*Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en een referentiecheck maken deel uit van de benoemingsprocedure.

