Wil jij als enthousiaste jeugdarts parttime werken in Amersfoort
(ca. 0,2 fte, uitbreiding mogelijk)? Heb je een passie voor
complementaire zorg en multidisciplinair samenwerken?
Dan ontmoeten wij jou graag!
Therapeuticum Artemis in Amersfoort is een gezondheidscentrum waarin huisartsen, jeugdarts en meerdere
therapeuten samenwerken. De reguliere, natuurwetenschappelijke basis van de jeugdgezondheidszorg wordt
verruimd met de levensbeschouwelijke gezichtspunten vanuit de antroposofie. In het dagelijks werk ervaren wij
dat als een waardevol samengaan. In het team werk je samen met fijne en ervaren collega’s t.b.v. een trouwe en
gemotiveerde patiëntenpopulatie.
I.v.m. verhuizing van één van de collega’s zijn wij per direct op zoek naar een jeugdarts m/v voor het uitvoeren
van de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jarigen.

Wij vragen:
 Dat je een enthousiaste, BIG-geregistreerde (jeugd)arts bent, die zin heeft in de combinatie van
geïnspireerde jeugdgezondheidszorg en goede samenwerking
 Dat je beschikt over initiatief, flexibiliteit en zorgvuldigheid
 Zelfstandigheid in het draaien van cb-consulten en aantoonbare affiniteit met kinderen
 Bereidheid om je, samen met de collega’s, actief in te zetten voor de verdere ontwikkeling van cb
 dat je zorgvuldig en klantgericht kunt werken;
 Aantoonbare interesse in de antroposofische dan wel complementaire geneeskunde
 De registratie ‘antroposofisch arts’, of de bereidheid om deze in de nabije toekomst te verkrijgen
 een actieve bijdrage aan het IAOKZ, het landelijk overlegorgaan Antroposofische Ouder en Kindzorg dat
jaarlijks drie keer een zaterdag bijeenkomt om bij te scholen;
Wij bieden:








Een prettige werkomgeving die volop in ontwikkeling is en waar eigen initiatief de ruimte krijgt
Een kleinschalig, zorgzaam team van artsen, verpleegkundigen en assistenten
Een inspirerend therapeuticum waar diverse therapeuten, verpleegkundigen, assistenten en
huisartsen multidisciplinair samenwerken.
Landelijke samenwerking en intercollegiaal overleg met antroposofische jeugdverpleegkundigen en
jeugdartsen
digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg: MLCas
Salaris gebaseerd op uurloon jeugdarts thuiszorgorganisatie met zelfstandigentoeslag
Facilitering van of ondersteuning bij opleiding tot antroposofisch arts als mogelijkheid

Wil je meer informatie ? Schroom dan niet om contact op te nemen.
Je (digitale) sollicitatie, graag vergezeld van referenties en CV, ontvangen wij bij voorkeur voor 1 juni onder
vermelding van ‘vacature jeugdarts Artemis’.
Iris van Boxtel, arts van het consultatiebureau, 0617855579
arts@consultatiebureau-artemis.nl

