GGZ Ondersteuner Huisartsen
Hé GGZ specialist. Lijkt het jou leuk om patiënten met psychische en/of psychosociale problemen
te helpen? Ben jij zelfstandig, sociaal zeer kundig en beschik jij over voldoende analytisch- en
probleemoplossend vermogen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn per direct op zoek naar gemotiveerde collega’s voor huisartsenpraktijken in de regio’s
Roermond, Weert en Westelijke Mijnstreek.
Hoe ziet jouw dag er uit?
Aangekomen op de praktijk waar je vandaag aan de slag gaat, wordt je bij binnenkomst begroet, je
maakt gezellig een praatje, start je computer op en neemt dan kort met de huisarts je agenda door.
Je eerste cliënt zit in de wachtkamer. Het gesprek is voorbereid, maar krijgt een totaal andere
wending. Van belang is dat deze cliënt de zorg krijgt die op dit moment nodig is.
Na je middagpauze staan er wederom consulten ingepland en heb je nog een aantal telefonische
afspraken. Het was een enerverende dag waarbij je cliënten hebt gezien met uiteenlopende
zorgvragen, van verschillende leeftijden en in verschillende levensfases. Een dag waarbij iedere
cliënt op zijn eigen manier de moed en het vertrouwen heeft gehad om jou mee te laten kijken in
een stukje van hun leven en net dit is wat het werk als POH-GGZ zo bijzonder maakt.
Herken jij je in één of meerdere van de onderstaande profielen?
 Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige;
 Master Psychologie met differentiatie klinische psychologie, klinische kinder- en
jeugdpsychologie of medische psychologie óf erkende scholing POH-GGZ;
 Master Gezondheidskunde met richting GGZ;
 Verpleegkundig specialist GGZ;
 HBO-V met differentiatie GGZ of post-HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker of
GGZ agoog én erkende scholing POH-GGZ;
 B-Verpleegkundige én erkende scholing POH-GGZ;
 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met differentiatie GGZ-agoog of post- HBO
opleiding gedragstherapeutisch medewerker én erkende scholing POH-GGZ;
 Sociaal Pedagogische Hulpverlening met differentiatie GGZ-agoog of post-HBO opleiding
gedragstherapeutisch medewerker én erkende scholing POH-GGZ;
 Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ én erkende
scholing POH-GGZ.
In verband met de zwaarte van de functie zoeken we iemand met minimaal 3 jaar relevante
werkervaring.
Wat kun je van ons verwachten?
Een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie in een organisatie die volop in
ontwikkeling is. Het betreft een contract voor 32 uur voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste
aanstelling. Salaris conform de CAO Huisartsenzorg. Daarnaast biedt Meditta goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals eindejaarsuitkering van 6% en een groot aanbod van online trainingen.
Interesse?
Met vragen over de vacature kun je contact opnemen met de afdeling P&O, 046-4262322.
Wil je solliciteren, stuur dan jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 23 oktober 2020 naar
vacatures@meditta.nl.

