Vacature POH-GGZ Leusden-Achterveld, 12 uur.

De huisartsen en poh-ggz van Leusden-Achterveld zijn op zoek naar een poh-ggz die
inzetbaar is voor volwassenen en ook kennis en ervaring heeft op het gebied van Kind &
Jeugd. We zoeken een poh-ggz voor 12 uur. In Leusden-Achterveld zijn we een team
van 5 poh-ggz en 1 poh-ggz in opleiding. Als nieuwe collega kom je in een dynamisch
team met collega’s met uiteenlopende affiniteiten. We werken nauw samen met andere
disciplines wo. het wijkteam en participeren in vernieuwende zorgprojecten.
Wat houdt de functie in.
Als poh-ggz begeleid je in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de huisarts,
zelfstandig patiënten met diverse psychische en/of psychosociale problemen waarbij
het gaat om vraagverheldering en (kortdurende) begeleiding.
We vragen kennis en ervaring op het gebied van psychische klachten en psychiatrische
aandoeningen ook van kinderen en jeugdigen.
Je onderhoudt nauwe banden met verschillende disciplines in de basis en specialistische
GGZ. Je houdt spreekuur, geeft voorlichting, begeleiding en voert behandelingen uit.
Indien geïndiceerd draag je zorg voor een adequate verwijzing naar andere
zorgverleners.
Kenmerken van je persoonlijke stijl.






Een flexibele en collegiale houding
Goed als solist en teamspeler
Een generalistische en creatieve insteek op problematieken
Een zelfstandige en verantwoordelijke werkhouding
Goede sociale en communicatieve vaardigheden

Functie-eisen
Om de functie naar behoren uit te oefenen dien je één van onderstaande opleidingen
hebben afgerond. Tevens beschik je over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in (bij
voorkeur) de huisartsenpraktijk, 1ste- of 2e lijns GGZ en/of psychosociale
hulpverlening.
Opleidingen






Universitaire masteropleiding psychologie met differentiatie klinische psychologie of
differentiatie klinische kinder- en jeugdpsychologie/klinische- en Orthopedagogiek.
Gezondheidskunde (Master of Science) met richting GGZ
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Verpleegkundig specialist GGZ
Opleiding POH GGZ bij een Nederlandse Hogeschool

Je werkomgeving
In Leusden en Achterveld hebben de huisartsen gezamenlijk de poh-ggz georganiseerd.
Je gaat deel uit maken van een team van 5 poh-ggz en 1 poh-ggz io. en bent werkzaam
voor alle huisartsen in Leusden en Achterveld.
Ons aanbod
Een arbeidsovereenkomst voor 12 uur per week voor de duur van een jaar, met de
intentie deze bij gebleken geschiktheid te verlengen. Een veelzijdige baan in een
dynamische omgeving, met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Een team van
collegae waarmee je kunt sparren. Deelname aan werkoverleg met huisartsen en
intervisie in het team.
Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de cao huisartsenzorg en afhankelijk van je
werkervaring. Werkdagen in overleg.
Heb je belangstelling voor deze functie stuur dan je sollicitatie met CV naar Gerrit Jan
Postema, poh-ggz Leusden-Achterveld. gjpostema@pohggzleusden.nl
Reacties graag voor 18 januari 2019.

