POH GGZ – 12 uur per week
Voor een huisartsenpraktijk in de regio Lisse zoeken we een praktijkondersteuner Huisarts GGZ
voor 12 uur per week.
Functie-inhoud
Als praktijkondersteuner GGZ ondersteun je de huisarts in de rol van poortwachter GGZ bij het verlenen
van zorg aan patiënten met “GGZ-vragen”. Het gaat vooral om vraagverheldering en kortdurende
begeleiding van patiënten met psychische of psychosociale problemen. Onderhouden van contacten en
rapportage hoort ook bij uw takenpakket. Als ook netwerken met de andere hulpverleners binnen de SGGZ
en GBGGZ.
Doel is de 1e lijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en waar nodig vanuit een
onafhankelijke positie zorg te dragen voor een adequate verwijzing naar andere zorgverleners.
In overleg met de huisarts kunnen extra taken worden toegevoegd aan het takenpakket. Je houdt
zelfstandig spreekuur, geeft voorlichting, begeleiding, voert behandelingen uit en legt waar nodig
huisbezoeken af.
Wij zoeken
Een enthousiaste, doortastende en zelfstandige praktijkondersteuner GGZ die affiniteit heeft met
huisartsenzorg. De praktijkondersteuner GGZ dient in het bezit te zijn van een universitaire masteropleiding
psychologie met differentiatie klinische psychologie / differentiatie medische psychologie. Een universitaire
masteropleiding psychologie én opleiding POH GGZ bij een Nederlandse Hogeschool behoort ook tot de
mogelijkheden. Of een afgeronde en erkende opleiding als SPV-er. Gelet op de zwaarte van de functie is
naast opleiding ook relevante werkervaring gewenst.
Wij zijn op zoek naar GGZ professionals met minimaal een jaar behandelervaring in de volwassenen
GGZ.
Je beschikt over goede contactuele eigenschappen, bent to the point en proactief. Je kunt hoofd- en
bijzaken van elkaar scheiden, staat positief in het leven en bent representatief.
Wij bieden
Een uitdagende werkomgeving in de steeds veranderende eerstelijnszorg en een collegiaal, gezellig team
van Vivamente, een praktijk binnen de BGGZ, waar meerdere POH’s GGZ werkzaam zijn.
De functie
Je krijgt een vaste huisartsenpraktijk waar je gedetacheerd bent. Werktijden vallen binnen de
openingstijden van de huisartsenpraktijk. Het totale team van Vivamente bestaat uit 12 collega’s, je maakt
ook deel uit van je eigen intervisiegroep POH GGZ die bestaat uit ongeveer 4 leden.
Inschaling van het salaris is gebaseerd op de CAO GGZ, waarbij de inschaling afhankelijk is van opleiding
en ervaring. Daarnaast ontvang je een vakantiegelduitkering (8%).
Voor vragen of toelichting kunt u contact opnemen met Michaela Brouwer
Uw reactie en CV ontvangen wij graag via info@vivamente.nl
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