POH-ggz – 8-24 uur per week – Assen
Huisartsenpraktijk Overcingel is een moderne dynamische praktijk in het centrum van Assen.
Binnen het team heerst een prettige sfeer, waar ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling.
We zijn er voor ongeveer 9000 patiënten, met toegankelijke zorg in nauwe samenwerking
met diëtisten, podotherapeuten, logopedisten, een huidtherapeut en een psychiater, die allen
binnen de muren van onze praktijk werken.
Jij zoekt werk dat jou uitdaagt?
Een omgeving die het beste uit jou haalt?
Een plek waar jouw ambitie de ruimte krijgt?
Huisartsenpraktijk Overcingel, in Assen zoekt met ingang van 1 januari 2020:
Een doortastende praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-ggz)
(m/v 8 – 24 uur per week)
Wie ben jij?
Je bent een kei als het gaat om kennis van psychische klachten. Je bent professioneel en
kunt je goed inleven in de patiënt. Je biedt het luisterende oor, bent communicatief vlot, altijd
op zoek naar nieuwe inzichten en dus innovatief. Je denkt graag mee binnen de praktijk om
de geestelijke gezondheidszorg voor onze patiënten zo optimaal mogelijk te organiseren.
Jouw taken
Je bent er voor de patiënten en staat voor de allerbeste zorg. Je ondersteunt, begeleidt en
behandelt patiënten met verschillende problematiek, op bijvoorbeeld psychisch,
psychosomatisch of psychosociaal gebied. Je bent een sparringpartner voor de huisarts op
ggz-gebied en werkt samen met andere zorgverleners binnen en buiten de
huisartsenpraktijk. Je zoekt de samenwerking met hen actief op en verwijst zo nodig door
naar andere specialisten. Je kunt goed zelfstandig werken en bent initiatiefrijk. Daarnaast
registreer en rapporteer je en verricht je onderzoek om de kwaliteit van de zorg op jouw
vakgebied steeds te verbeteren. Daarbij is innovatie je stokpaardje.
Functie-eisen
Je hebt een opleiding POH-ggz afgerond. Bij voorkeur heb je werkervaring als POH-ggz. Je
houdt je kennis actief bij door bij- en nascholing. Je bent vaardig met werkplannen,
protocollen, registratie en rapportage en kwaliteitsrichtlijnen. Daarnaast ben je op de hoogte
van wet- en regelgeving rond informatieoverdracht en privacy.
Wat wij jou bieden
Jij krijgt de ruimte in onze nieuwe huisartsenpraktijk. Je krijgt een plaats in een
multidisciplinair team. Hierbij heb je de ruimte de handen ineen te slaan met
welzijnsorganisaties, collega’s in de wijk en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Arbeidsvoorwaarden en meer
• Een boeiende baan in een fijne werkomgeving.
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de CAO
Huisartsenzorg.

•
•
•

Inschaling volgens FWHZ, afhankelijk van competentie, kennis en ervaring.
Een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.
Ook zzp’ers worden uitgenodigd te solliciteren.

Huisartsenpraktijk Overcingel is bezig met de accreditatie volgens de normen van het
Nederlands Huisartsen Genootschap, hét kwaliteitskeurmerk in de huisartsenpraktijk.
Deze vacature wordt intern en extern gepubliceerd. Interne kandidaten genieten (bij gelijke
geschiktheid) de voorkeur. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bindende
voorwaarde in de procedure. Referenties kunnen worden opgevraagd.
Meer weten over de functie?
Stel je vraag telefonisch aan mevrouw H. Rietsema, praktijkmanager, via 0592 31 22 44.
(aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag)
Solliciteer!
Wij zien je motivatiebrief met cv graag, voor 6 november, tegemoet. Richt je brief aan:
Huisartsenpraktijk Overcingel
t.a.v. mevrouw H. Rietsema, praktijkmanager
rietsema.zuidersingel@hotmail.com

