Gezocht: Artsen door heel Nederland

Wil jij werken bij een onafhankelijke adviesorganisatie met meer
dan 50 jaar ervaring op het gebied van sociaal medische
advisering? Ben jij op zoek naar een afwisselende baan met
doorgroeimogelijkheden of wil je je specialiseren tot
Verzekeringsarts? Dan is werken bij Argonaut echt iets voor jou!
De sociale geneeskunde is dé schakel tussen de geneeskunde en
de samenleving. Als Arts bij Argonaut breng je naar aanleiding van
een aanvraag in het kader van onder andere de Wmo,
Participatiewet of GPK, de relevante medische situatie van een
cliënt in kaart. Vervolgens stel je een advies op voor de consulent
van de gemeente. Aandacht voor de individuele situatie en een
respectvolle benadering vormen hierbij de basis.
Welk profiel zoeken wij?
•
•
•

Artsen die (net) zijn afgestudeerd en interesse hebben in de
sociaal medische advisering en hier ervaring in willen op doen;
Artsen die al ervaring hebben in het sociaal medische werkveld
en zich verder willen ontwikkelen bij Argonaut;
Artsen die de opleiding Verzekeringsgeneeskunde willen
volgen en als Verzekeringsarts aan de slag willen gaan.

Functie-eisen:
•
•

•
•

Je hebt de academische opleiding Geneeskunde gevolgd en
bent BIG geregistreerd;
Je kunt omgaan met het spanningsveld tussen individuele
wensen en de mogelijkheden van de relevante wetten en bent
in staat hierover op een professionele wijze te rapporteren;
Je bent tenminste 24 uur per week beschikbaar;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent
flexibel, sociaalvaardig, resultaatgericht en je beschikt over een
sterk probleemoplossend vermogen.

Over Argonaut
Argonaut Advies is een
innovatieve en betrokken
organisatie gericht op
sociaal medische
advisering. Bij ons werken
o.a. artsen, psychologen,
arbeidsdeskundigen
en indicatiestellers. De
kernwaarden van Argonaut
Advies vertalen zich in
termen van communicatie,
in verbinding,
verwachtingen en
veiligheid. Als medewerker
binnen Argonaut heb je niet
alleen te maken met onze
opdrachtgevers maar ook
met een zeer brede en
diverse groep van cliënten.
Dit maakt dat geen dag bij
Argonaut hetzelfde is.

Wil jij deel uitmaken van
ons team?

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•

•

Een brede en uitdagende functie binnen een professioneel
team;
Intensieve collegiale begeleiding en kennisdeling;
Een breed pallet aan opleidingen en trainingen voor jouw
persoonlijke ontwikkeling;
Face to face contact met cliënten op spreekuren zo dicht
mogelijk bij jouw woonplaats;
De mogelijkheid om binnen een half jaar in opleiding te gaan
als Verzekeringsarts;
Prima werk-privé balans doordat je je werktijden flexibel kan
indelen;
Goede beloning en uitstekende carrièreperspectieven;
Een mobiliteitsbudget of reiskostenvergoeding
mogelijkheid tot het (privé) rijden van een leaseauto.

en

de

Heb je interesse en wil je graag
deel uitmaken van een jong en
informeel team of heb je
behoefte aan nadere informatie
aangaande positie, organisatie
en mogelijkheden neem dan
contact op met:
Sarah van den Hoek via
06 - 53 71 42 70 of
werkenbij@argonaut.nl

