Vacature Verpleegkundig Specialist
8 uur per week
Wie wij zijn
Psychologen Praktijk Putten is een kleinschalige, energieke (S)GGZ -instelling in
Putten.
Binnen onze praktijk werken klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZpsychologen en psychologen. Ook is er een psychiater verbonden aan de
praktijk.
Ons team kenmerkt zich door een warme, prettige en professionele sfeer naar
elkaar en de cliënten.
Onze doelgroep is divers, van licht tot complexe problematiek. Hierdoor is er veel
afwisseling in het werk. We werken in teamverband. Behandeling vindt
individueel maar ook in groepsvorm plaats.
Wat zijn je werkzaamheden
De functie is bij ons in ontwikkeling, waardoor je ruimte krijgt om deze vorm te
geven en in te vullen. Je werkt zelfstandig, maar in samenwerking met onze
psychiater, klinisch psychologen, psychotherapeuten en (GZ-)psychologen.
 Je verricht lichamelijk onderzoek bij patiënten die zijn aangemeld bij onze
psychiater.
 Je verzamelt medische informatie bij consultaanvragen voor de psychiater
 Samen met de psychiater geef je uitvoering aan de medisch psychiatrische
behandeling;
 Je bent verantwoordelijk voor de medicatie bij patiënten met
ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD.
 Je monitort of de voorgenomen handelingen het gewenste effect hebben
op de cliënt. Indien nodig pas je deze, in overleg met de psychiater, aan.
 Je voert aan jou toevertrouwde behandelingen uit zoals in het Multi
Disciplinair Overleg is vastgesteld;
 Je geeft psycho educatie met betrekking tot voorgeschreven medicatie.

Wat vragen we van jou
 Je hebt een afgeronde opleiding tot verpleegkundige specialist GGZ en
bent BIG geregistreerd.
 Daarnaast heb je bij voorkeur ervaring met patiënten met (complexe)
psychiatrische problematiek.
 Het is van belang dat je goed Nederlands spreekt.
 Je werkt patiëntgericht met goede communicatieve en sociale
vaardigheden.
 Je hebt een enthousiaste, actieve, flexibele, positief kritische en
innovatieve instelling.
 Je vindt het leuk om vorm te geven aan de inhoud van de functie, visie te
ontwikkelen en multidisciplinair samen te werken.
 De functie vraagt om zelfstandigheid
Wat wij bieden
Een enthousiast, deskundig en collegiaal team met een prettige, betrokken
werksfeer. Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ, FWG 60/65, afhankelijk
van ervaring. Pensioenregeling conform CAO GGZ bij PFZW. Ook wat betreft
secundaire arbeidsvoorwaarden is in overleg veel mogelijk, zoals flexibele
werktijden of (na)scholing.
Informatie en reactie
Wil je deel uitmaken van ons team, ben je initiatiefrijk, innovatief en actief
betrokken, stuur dan een mail met CV naar mvanrooijen@psychpraktijk.nl
waarin je toelicht waarom je vindt dat je een geschikte kandidaat voor deze
functie bent.
Wil je nadere informatie over deze vacature, neem dan contact op met
drs. Monique van Rooijen, Psychologen Praktijk Putten, Klaas Frisohof 20-3,
3881 SZ Putten. Tel: 0341-355338

