Vacature
Opleidingsplaats AIOS Verslavingsarts
Ben jij een basisarts met ambitie binnen de verslavingspsychiatrie? Dan bieden wij
jou de kans om opgeleid te worden tot verslavingsarts! Wij zijn op zoek naar een
gedreven basisarts die in september 2019 wil beginnen met de tweejarige
praktijkopleiding tot verslavingsarts KNMG.
Dimence is een onderdeel van de Dimence groep en biedt toonaangevende
(hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. De
verslavingspsychiatrie binnen Dimence biedt een geïntegreerde behandeling aan
mensen met een dubbele diagnose (wisselwerking van psychiatrische kwetsbaarheid
en problematisch middelengebruik), die daarbij in hun sociaalmaatschappelijk
functioneren belemmerd zijn.
Wat ga je doen als AIOS verslavingsarts?
Je gaat bij ons de opleiding volgen tot verslavingsarts. Het praktijkgedeelte vindt
grotendeels plaats bij Dimence en voor een deel bij een andere verslavingsinstelling
voor de stage opiaatverstrekking. Hierbij krijg je begeleiding en leer je vanuit de
praktijk het vak écht kennen. Het cursorisch gedeelte van de opleiding Master in
Addiction Medicine, vindt plaats bij de Radboud Universiteit in Nijmegen gedurende
één dag per week. Deze opleidingsdag valt binnen werktijd. De overige dagen van de
week werk je als arts in opleiding tot specialist (AIOS) vooral bij het team
verslavingspsychiatrie met mogelijkheid om ook stages bij andere teams van
Dimence te volgen. De opleiding tot verslavingsarts heeft als voltijdsopleiding een
duur van twee jaar. In deeltijd duurt de opleiding naar rato langer.
Wat bieden wij jou als AIOS verslavingsarts?
De Dimence Groep is een erkend opleidingsinstituut voor diverse specialistische
opleidingen waar een professioneel opleidingsklimaat heerst. Binnen de Dimence
Groep krijgen opleidelingen ruimte voor persoonlijke ambities om uiteindelijk te
groeien naar een allround zorgprofessional. Er is een grote betrokkenheid van de
opleidingsstaf, hetgeen zorgt voor een veilig en stimulerend opleidingsklimaat met
een persoonlijke noot en een vleugje humor.
Binnen Dimence vinden wij dat verslaving en psychiatrie onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Dimence heeft alle disciplines in huis waardoor je de mogelijkheid
hebt om in contact te komen met een ruime diversiteit in problematiek en
behandelvormen. Als AIOS werk je in een multidisciplinair team. Je levert
patiëntenzorg op een integere, oprechte en betrokken wijze.

Wij bieden jou een kans om jezelf te ontwikkelen tot een professionele
verslavingsarts. Daarnaast bieden wij jou een Opleiding/Arbeidsovereenkomst
(maximaal 32 uur per week) voor twee jaar conform de AIOS schaal van de CAO
GGZ met een maximaal maandsalaris van € 4613,00. Verder bieden wij aanvullende
eigen regelingen zoals een fietsplan of bedrijfsfitness.
De specialistische opleidingen en de commissie wetenschappelijk onderzoek van de
Dimence Groep organiseren geregeld thema bijeenkomsten en refereeravonden die
bezocht kunnen worden. Ook kun je gebruik maken van de bibliotheek met digitale
databanken van tijdschriften en naslagwerken.
Wat we van je vragen:
Je beschikt over een afgeronde WO studie Geneeskunde. Verder heb je een passie
voor de verslavingspsychiatrie. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend en het
draaien van diensten vind je geen probleem.
Meer informatie
Meer informatie over deze opleidingsplaats wordt je graag verstrekt door Peter
Sturm, verslavingsarts KNMG op telefoonnummer 038-4693200. Wil je meer weten
over de arbeidsvoorwaarden, neem dan contact op met Diana Albers, HR adviseur,
telefoon: 0570-639557.
Enthousiast? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton op onze website!
https://www.werkenbijdimence.nl/vacature/opleidingsplaats-aios-verslavingsarts

