PSYCHIATER, APELDOORN EN HARDERWIJK (16 TOT 36 UUR
P/W)

Type

Vacature

Intern nummer

2019-115

Organisatie

Tactus Verslavingszorg

Locatie

Apeldoorn, locatie Linie

Werkveld

Geestelijke gezondheidszorg

Opleidingsniveau

Wo

Arbeidstijd

Part time

Uren van

16

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Geestelijke Gezondheidszorg

Informatie verkrijgen bij

Henk Schreurs, Divisiemanager, tel. 06-10817046

Functie(s)

Psychiater

Publicatiedatum

04-06-2019

Ingangsdatum

1 augustus 2019

Reageer voor

31-12-2019

Nummer

46305

Over de locatie
Apeldoorn, locatie Linie

Over de functie
Ben jij een Psychiater met een passie voor innovatie en ontwikkeling? Zie jij een uitdaging in complexe problematiek waarin
jij jouw vakmanschap kunt inzetten om bij te dragen aan de behandeling van verslaafde patiënten met veel en diverse
psychiatrische comorbiditeit? Dan komt Tactus Verslavingszorg graag met jou in contact.
Voor de regio Apeldoorn en Harderwijk zoeken wij
een Psychiater voor 16 tot 36 uur per week (uren in overleg).
Als pychiater ben je regiebehandelaar van zorgtrajecten en daarmee verantwoordelijk voor de diagnose, het behandelplan
en behandeling van de cliënt. Naast een functie als regiebehandelaar heb je ook belangrijke rollen als duaal partner,
adviseur, consulent, achterwacht en het bewaken van de kwaliteit van het medisch psychiatrisch ascpect in de behandeling.
Tevens heb je een begeleidende rol naar collega professionals en ben je als expert bezig met het zorgbeleid, innovatie en
onderzoek.

Dit breng je mee
Voor deze vacature zoekt Tactus een enthousiaste, bevlogen psychiater.
Vind je het interessant om bezig te zijn met opleiden, methodiekontwikkeling of zorginnovatie, dan willen we je zeker vragen
te reageren op deze vacature. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Tactus Verslavingszorg zoekt een psychiater:
die affiniteit heeft met langdurige complexe problematiek, behandeling en zorg;
met uitstekende samenwerkingsvaardigheden;
met een hoge mate van zelfstandigheid, planningsvaardigheden en flexibiliteit;
die bereid is bij te dragen aan deskundigheidsbevordering en interne opleidingen;
die het onderzoeksklimaat in de instelling wil helpen bevorderen.

Dit bieden wij
Tactus Verslavingszorg kent marktconforme arbeidsvoorwaarden, waarbij het salaris en overige emolumenten in
overeenstemming zijn met uw opleidings- en ervaringsachtergrond.
Wat heeft Tactus verder te bieden?
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een gedegen onderzoeksklimaat, waarbij ruimte is voor wetenschappelijk onderzoek.
Ruimte voor het bezoeken van cursussen en congressen in binnen- en buitenland.
Flexibele werktijden.
Een goed salaris (maximaal € 8.760,- bruto, conform CAO-GGZ).
Budget voor persoonlijke kosten medisch specialisten ter hoogte van € 4.377,- per volledig kalenderjaar.
8% vakantiebijslag, 8,33% eindejaarsuitkering en collectieve verzekeringen.
Mogelijkheden voor eventuele verdere bij- en nascholing.

Interesse
Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie
hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOGaanvraag met zich meebrengt.
Weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op
www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus.
Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl. en op facebook
Wilt u van één van onze Psychiaters horen hoe het is om bij Tactus te werken? Ga dan naar
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://tactuswerkenleren.nl/Joanneke en voel de vrijheid om contact op te nemen.

Heb je interesse in deze boeiende functie bij Tactus en voldoe je aan het profiel? Zoek voor een oriëntatiegesprek
contact met Henk Schreurs op 06-10817046. Uiteraard kun je ook schriftelijk reageren. Zodra we de juiste kandidaat
gevonden hebben sluiten we de vacature.

