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Over de locatie
Zwolle

Over de functie
Ben je 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!
Allround Psychiater | Zwolle
(uren in overleg)
Als Psychiater kun je bij ons jouw hart ophalen aan de variatie in problematiek en behandelmogelijkheden. Het
neurobiologisch denken als onderdeel van het bio-psychosociale model wint binnen de verslavingszorg.
Binnen de regio Zwolle werken we op 2 verschillende locaties: de Pannekoekendijk en Dr. Stolteweg.
Wetenschappelijk onderzoek
Tactus is onderdeel van het NISPA, een consortium van 6 verslavingszorginstellingen dat als doel heeft in samenwerking
met de faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen een kenniscentrum voor zorgontwikkeling,
onderzoek en onderwijs ten behoeve van de verslavingszorg in het leven te roepen. In dat kader wordt veel geïnvesteerd in
wetenschappelijk onderzoek, onder andere op het gebied van Trauma & Verslaving en LVB & Verslaving. Ook kun je als
psychiater bij Tactus een rol krijgen in het opleiden van nieuwe vakgenoten: psychiaters, verslavingsartsen, verpleegkundig
specialisten, klinisch psychologen en gz-psychologen.

Dit neem je mee:
Tactus Verslavingszorg zoekt een enthousiaste, bevlogen psychiater. Word je enthousiast van de diversiteit aan clienten
binnen onze Zwolse teams? Dan ben je precies wie wij zoeken!
Ben je voornamelijk geïnteresseerd in de ‘cure-populatie’, of juist in de chronische patiëntengroep? Ook dan gaan wij graag
met jou in gesprek. We kunnen jouw vakmanschap goed gebruiken!

Dit bieden wij:
Tactus biedt een interessante volgende stap in je carrière én:
flexibele werktijden;
een gedegen onderzoeksklimaat met ruimte voor initiëren van of deelname aan wetenschappelijk onderzoek;
deelname aan de opleidingsgroep t.b.v. de opleiding tot Psychiater;
mogelijkheid tot supervisie en mentorschap;
ruimte voor bezoeken van cursussen en congressen in binnen- en buitenland;
mogelijkheden voor eventuele verdere bij- en nascholing;
arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ;
collectieve kortingen op (zorg)verzekeringen;
een regeling voor fiscaal voordelig sporten of het voordelig aanschaffen van een fiets, laptop, tablet of weekendje
weg;
een goede verhuisregeling, voor als je je wilt vestigen in het woon-werkgebied van Tactus.

Ben jij onze nieuwe collega?
Heb je interesse in deze boeiende functie bij Tactus? Zoek voor een oriënterend gesprek contact met Walter de Vos,
Divisiemanager, tel. 06-13507525.
Maak ook kennis met collega-psychiaters Karin, Johan en Steffie. Zij vertellen je graag waarom zij voor de verslavingszorg
gekozen hebben en wat het werken bij Tactus zo leuk maakt.
Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke
aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOG-aanvraag met zich meebrengt.

