Huisartsenpraktijk de Wieke is op korte termijn op zoek een praktijkondersteuner GGZ.
Huisartsenpraktijk de Wieke is in 2008 ontstaan uit de samenvoeging van meerdere huisartsenpraktijken. De praktijken vormen
samen een HOED en verzorgen huisartsenzorg voor Stadskanaal en omstreken. We werken vanuit een modern
gezondheidscentrum centraal gelegen in Stadskanaal. Ons team bestaat uit 5 huisartsen, huisarts i.o., physician assistant, POH
-S, POH-GGZ en doktersassistentes. In ons pand zijn ook een apotheek, de thuiszorg en andere eerstelijns zorgaanbieders
gevestigd. Kernwoorden die bij ons passen zijn; collegialiteit, flexibiliteit en patiëntgerichtheid. In onze praktijk verlenen wij naast
de reguliere huisartsenzorg ook uitgebreide zorg aan chronische zieken (diabetes, astma/COPD, CVRM), ouderenzorg en GGZ
ondersteuning. Als POH-GGZ vervul je hierin een belangrijke rol. Het verlenen van goede huisartsenzorg en patiëntgerichtheid
staat bij ons voorop.
Wij zijn op zoek naar een ervaren, betrokken en energieke Praktijkondersteuner GGZ in Stadskanaal. Heb je een flexibele, open
en toegankelijke instelling dan is deze functie een dankbare uitdaging! Het aantal uren per week wordt in overleg afgesproken.
Alle opties zijn bespreekbaar.
De taken bestaan onder andere uit:

•
•
•

vraagverheldering en consultatie
(kortdurende) begeleiding van patiënten met psychische problemen
diagnostiek, triage en eventuele adequate doorverwijzing

Wat zoeken wij:

•
•

een psycholoog of Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige met aantoonbare ervaring in de eerstelijns psychosociale
hulpverlening van minimaal 2 jaar
je bent in het bezit van het diploma POH GGZ

Wat biedt huisartsenpraktijk de Wieke:

•
•
•
•
•

een boeiende en afwisselende baan in een prettige werkomgeving
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de CAO huisartsenzorg
inschaling afhankelijk van competentie, kennis en ervaring
intervisiegroepen en casuïstiekbespreking
twee wekelijks overleg POH GGZ

Algemeen
Herkent u zich in de functie, reageer dan direct! Uw Curriculum Vitae (bij voorkeur met pasfoto) en motivatiebrief kunt u emailen naar managerdewieke@ezorg.nl .
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met dhr. Rik Andries op bovenstaand e-mail adres of op: 0599-696910 (alleen op
de maandag, woensdag en vrijdag.)

