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Over de locatie
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg

Functieomschrijving
Wil jij samenwerken met bevlogen collega’s bijdragen aan Gewoon Goede Zorg? Kies dan voor Mobiel Consultatie en
Behandel Team (MCBT) van Mediant!
Wij zoeken een
PSYCHIATER
Uren in overleg, onbepaalde tijd
Wie wij zijn
Het MCBT van Mediant kan door de huisarts voor een intercollegiaal overleg, consult of kortdurende behandeling van zijn of
haar patiënt ingeschakeld worden. Het gaat dan vooral over (medicatie) consultatie, advies over behandeling of
psychodiagnostisch onderzoek, snelle psychodiagnostische screening en face-to-face (psychiatrisch of psychologisch)
consult of kortdurende behandeling binnen de basis en/of specialistische GGZ. Het MCBT bestaat uit de disciplines
psychiater, verpleegkundig specialist, (GZ) psycholoog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.
Wat ga jij doen?
Als psychiater binnen het MCBT ben jij degene die de kennis over de psychiatrie bij de huisartsen en praktijkondersteuners
GGZ verbreed. Je werkt nauw met hen samen, bent hun vraagbaak en geeft coaching en scholing, maar ook consulten en
advies rondom cliëntcasussen. Ook voor je teamleden vervul je deze rol indien nodig. Je werk is dynamisch en geen dag is
hetzelfde; alle doelgroepen, leeftijden en vragen komen voorbij.
Doordat je werk vooral bestaat uit het geven van consultaties is de registratiedruk laag.

Functie eisen
Jij hebt
De opleiding geneeskunde afgerond, aangevuld met de specialisatie psychiater
Een geldige BIG registratie
Een open houding, je bent toegankelijk met een professionele afstand
Gevoel voor humor en kunt goed relativeren
Jij bent
Een actief persoon die rust kan brengen in hectische situaties
makkelijk in contact, empathisch, verbindend en klantgericht
breed geïnteresseerd en hebt ruime kennis van de psychiatrie
doortastend, actief, gestructureerd
creatief in je aanpak met een nuchtere insteek
Analytisch

Inschaling
Wat krijg je er voor terug?
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, uren in overleg
Nauwe samenwerking in een multidisciplinair team
Een uitstekende ondersteuning in organisatie van het werk en administratie door een ervaren secretariaat.
Mogelijkheden tot ontwikkeling door opleiden, maar ook door betrokken te zijn bij het opleiden van anderen.
Deelname aan geaccrediteerde refereerbijeenkomsten, waar actuele ontwikkelingen in de zorg aan bod komen.
Salaris passend bij de functie (AMS).

Bijzonderheden
Wij maken graag kennis!
En hopelijk is dat, na wat je gelezen hebt over ons, wederzijds!
Wij wisselen graag, onder het genot van een kop koffie of thee, van gedachten over jouw vak en de invulling daarvan. Je
kunt hiervoor bellen of mailen met Bert-Jan Bons, teammanager, 06-23888892 of per mail b.bons@mediant.nl
Volg ons!
Als je nieuwsgierig bent geworden naar Mediant en haar medewerkers, kijk dan ook op onze website, www.mediant.nl of
volg ons op social media!

Het MCBT kijkt uit naar jou!

