LVR-Klinikverbund
LVR-Klinik Bedburg-Hau

Kwaliteit voor mensen

Samen groeien.
Is echt het leukst.

Echt perspectief op een nieuwe horizon.
Leren. Werken. Leven. LVR-Klinik Bedburg-Hau.
Mensen uit overtuiging helpen en tegelijkertijd met sterke ondersteuning boven jezelf uit
groeien – waar anders dan bij ons?
Het Landschaftsverband Rheinland (LVR) werkt als een gemeentelijk verbond met ongeveer
19.000 medewerkers voor de 9,7 miljoen mensen in het Duitse Rijnland. Met 41 scholen,
tien klinieken, 20 musea en culturele instellingen, drie heilpedagogische netwerken, vier
instellingen voor jeugdzorg en de centrale voor jeugdzorg vervult het een uitgebreid
takenpakket in het hele Rijnland. De LVR is Duitslands grootste dienstverlener voor mensen
met een handicap en zet zich in voor inclusie op alle gebieden van het leven. “Kwaliteit voor
mensen“ is daarbij het motto.
De 13 onafhankelijke steden en de twaalf districten in het Rijnland en de stadsregio Aken
zijn de leden van de LVR. In de Regionale Vergadering van het Rijnland geven politici van de
Rijnlandse gemeenten vorm aan het werk van het verbond.
De LVR-kliniek Bedburg-Hau is een psychiatrische, neurologische en kinder- en jeugendpsychiatrische kliniek met 855 bedden, verdeeld over 10 afdelingen. Wij zijn een erkende
vervolgopleiding voor verdere specialisatie in de psychiatrie en psychotherapie, in de kinderen jeugdpsychiatrie en psychotherapie, in de neurologie en in de forensische psychiatrie.
Bedburg-Hau ligt in de directe omgeving van het district Kleef (ca. 50.000 inwoners), dat
naast alle middelbare scholen ook een hogeschool heeft met momenteel ca. 7.300 studenten.
De grote steden van het Ruhrgebied zijn in korte tijd te bereiken, net als de Nederlandse
steden Nijmegen (universiteitsstad) en Arnhem.
Het Landschaftsverband Rheinland (LVR) zoekt voor de LVR-kliniek Bedburg-Hau op de
vroegst mogelijke datum

Assistent-artsen (m/v) voor verdere
opleiding KJPPP en specialisten (m/v)

voor de afdeling Psychiatrie, Psychosomatiek en Psychotherapie van Kinderen en Jongeren op de locaties
Bedburg-Hau, Geldern en Moers.
De functies dienen voor onbepaalde tijd voltijds of deeltijds te worden ingevuld.
De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Psychosomatiek en Psychotherapie bestaat
momenteel uit 30 ziekenhuisbedden op 3 afdelingen, 24 poliklinische plaatsen en 2 institutionele
poliklinieken in Bedburg-Hau, Geldern en een kinder- en jeugdpsychiatrisch spreekuur in
Moers. De afdelingsarts is volledig bevoegd tot het geven van scholing op het gebied van
kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. De medische oproepdienst wordt uitsluitend
in het eigen specialisme en overwegend op afroep geleverd, maar aanvullende arbeidsmogelijkheden en roulatie in het kader van specialistische opleidingen op de afdelingen van
de volwassenenpsychiatrie en de neurologie zijn op aanvraag mogelijk.
Met grote uitstraling / Uw nieuwe functie
• Kinderen met een psychische aandoening
een toekomst en perspectief bieden op een
goede ontwikkeling
• Waardevol en gewaardeerd werk met kinderen,
jongeren en hun gezinnen
• Aanvulling en uitwisseling in een multiprofessioneel team
• Innovatieve en erkende behandelconcepten
(bijv. DBT-A, therapie ondersteund door
dieren)

• Moderne, aantrekkelijke en gezinsvriendelijke
werkomstandigheden om gezin en
carrière met elkaar te kunnen verenigen
• Goede ondersteuning tijdens de introductieperiode
• De mogelijkheid om eigen concepten/ideeën
in te brengen, net als persoonlijke sterke
punten
• Een veelzijdig, interessant werkterrein dat
creatief vormgegeven kan worden en uitstekende professionele ontwikkelingskansen
bij een publiekrechtelijke werkgever
Prestaties met glans / Uw profiel
• Een collegiale werksfeer met wederzijdse
• Afgeronde studie in de menselijke geneeswaardering in een multi-professioneel team
• Gestructureerde verdere ontwikkeling in
kunde en gediplomeerd geneeskundige
de kinder- en jeugdpsychiatrie, inclusief
met gespecialiseerde bekwaamheid
roulatie binnen de psychiatrie en volledige
• Teamplayer met de bijbehorende interesse
dekking van de kosten voor verplichte
om in een multi-professioneel team te werken
trainingen in het kader van de verdere
• Respectvolle interpersoonlijke interactie
opleiding van assistent-artsen
en empathie
• Een uitgebreid aanbod aan verdere op• Bereidheid om verantwoordelijkheid op
leidingen, trainingen en cursussen
zich te nemen
• De gebruikelijke sociale regelingen van de
• Duitse taalvaardigheid op C1-niveau
openbare sector
• Computervaardigheden
• Aanvullende bedrijfspensioensverzekering
Een echt highlight / Ons aanbod
• Bevordering van de gezondheid op het
• Prestatiebeloning volgens de TV-artsen/
werk en sociale begeleiding
VKA
• Gratis toegang tot de LVR-musea
Al in vuur en vlam voor ons?
Neem dan contact op met het Hoofd Medische Dienst van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Beate Linnemann, via het secretariaat: de dames van Alst en Königs, telefoon:
+49 (0) 2821/813403 of per e-mail: ulrike.vanalst@lvr.de. Zij is u graag verder van dienst.
Algemene informatie over de LVR-kliniek Bedburg-Hau en Landschaftsverband Rheinland
is te vinden op het internet op lvr.de/echtelichtblicke en www.lvr.de.
Mensen met een ernstige handicap krijgen de voorkeur bij gelijke geschiktheid.
Met het oog op de milieubescherming verzoeken wij u af te zien van het gebruik van
transparante insteekhoezen en sollicitatiemappen. Voeg aan uw sollicitatie in het Duits een
motivatiebrief, een curriculum vitae, een bewijs van uw onderwijs/studie en getuigschriften
of een officiële functiebeoordeling toe.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten tot
LVR-Klinik Bedburg-Hau, Personalabteilung, kk991081@lvr.de
Bahnstr. 6, 47551 Bedburg-Hau, DUITSLAND

