De GGz Praktijk is op zoek naar een psychiater
We zijn op zoek naar een psychiater die ons team wil versterken, voor 16-32 uur per
week.
Wat zijn je taken?
Je bent regiebehandelaar in de SGGz en daarmee verantwoordelijk voor het proces van
de patient: diagnostiek, opstellen behandelplan en behandeling. We volgen bij je inzet als
regiebehandelaar de kaders van het Kwaliteitsstatuut.
We zoeken iemand die breed inzetbaar is voor de gehele patiëntenpopulatie. Daarbinnen
zijn we benieuwd naar je interesses en talenten, die je zoveel mogelijk kunt inzetten.
Hierbij valt te denken aan specifieke diagnostische vaardigheden of specifiek
behandelaanbod.
We vormen een multidisciplinair team met psychologische, medische, verpleegkundige en
vaktherapeutische disciplines. Waar gewenst werk je monodisciplinair, waar nodig in
nauwe samenwerking met elkaar. We hebben een uitgebreid ambulant behandelaanbod
gericht op diverse aandoeningen, zowel individueel als groepsgericht. Onze
patientenpopulatie is breed en divers en gericht op mensen boven de 18 jaar die vrijwillig
in behandeling komen. Ons doel is zo goed mogelijke zorg te leveren binnen de
ambulante GGz.
Wie zijn wij?
De GGz Praktijk, een GGz instelling in Arnhem, kiest voor het werken met zelfstandig
gevestigde hulpverleners om de inhoudelijke verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de
hulpverlening te laten aansluiten. De randvoorwaarden die nodig zijn om binnen de
huidige GGz zo optimaal mogelijke zorg te verlenen aan patienten levert de GGz Praktijk.
Je bent niet in loondienst, we werken met een Modelovereenkomst (voorheen:
Raamovereenkomst van Opdracht).
Werken bij de GGz Praktijk betekent dat je kiest voor werken bij een GGz instelling,
waarbij je zelf je vakmanschap als hulpverlener zo optimaal mogelijk wenst in te zetten.
We streven ernaar een prettige werkplek te zijn. We hechten waarde aan een veilige
werksfeer waarin we op de hoogte zijn van elkaars kwaliteiten en grenzen en waarin
genoeg vertrouwen heerst om elkaar aan te spreken. We sporen elkaar aan en inspireren
tot deskundigheid en scherpte, vanuit onze wens om een optimaal behandelresultaat te
realiseren. We vragen je hier dan ook een rol in te nemen.
We bieden een veilig en tegelijkertijd uitdagend klimaat aan onze opleidelingen: binnen de
GGz Praktijk bieden we opleidingen tot Gz psycholoog, psychotherapeut en klinisch
psycholoog. Op termijn hopen we hier ook de erkenning aan toe te voegen om
verpleegkundigen op te leiden tot Verpleegkundig specialist GGz.
Wil je solliciteren? We horen graag van je, stuur je brief en CV naar Marga Bijma, via
m.bijma@ggzpraktijk.nl

