Vacature : Basisarts
Functie
Basisarts
Functiegebied
FACT teams
Locatie
Oostersingel
Groningen
Uur per week 28-36 uur

Datum
plaatsing
Salarisindicatie
Te vervullen
per

22-10-2018
FWG 65
zo spoedig als
mogelijk

Secundaire voorwaarden




Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform
functiegroep 65.
Een dienstverband voor de duur van één jaar. Daarna wordt gekeken
naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband.
Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling,
bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij
gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de
vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt
geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Daarnaast is het inwinnen van referenties onderdeel van
de aanstellingsprocedure en moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag
kunnen overleggen.
Bedrijfsprofiel
Wil je tijd hebben voor de patiënt? Past samenwerken bij jou? En wil je
een baan waar geen één dag hetzelfde is, maar wel ruimte voor een
goede werk-privé balans? En ook met vooruitzicht op een
opleidingsplek? Reageer op deze vacature van basisarts!
FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het FACT-team
biedt cliënten, naast behandeling en begeleiding op het gebied van
middelengebruik en psychiatrie, ook zorg op andere levensgebieden, zoals
wonen, dagbesteding en financiën. Flexibiliteit, shared caseload en
beschikbaarheid zijn basiselementen in het werken in het FACT-model.

Ambulante begeleiding binnen het FACT richt zich op het behouden en
bevorderen van de zelfredzaamheid in de situatie van de cliënt. Het team
richt zich ook op cliënten met een opiaatafhankelijkheid, vaak in combinatie
met problemen op allerlei levensgebieden. Er wordt gewerkt volgens de
Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB).Behandeling wordt geboden
met het oog op verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijk
herstel en daarmee op een zinvoller bestaan met meer perspectieven.
Het FACT-team is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met
lokale zorgnetwerken, zoals wijkteams, andere zorginstellingen, de POH-er &
huisarts en de familie van de cliënt.

Functieprofiel









Je doet medisch onderzoek en je voert medische behandeling uit bij
patiënten met verslavingsproblematiek onder supervisie van een
verslavingsarts of psychiater.
Je screent patiënten op psychiatrische problematiek, psychosociale
problematiek en verslavingsproblematiek.
Je behandelt patiënten als integraal onderdeel van het totale
behandelplan van de patiënt. Je doet dit binnen het kader van de
bestaande richtlijnen.
Je werkt nauw samen met de andere disciplines en je onderhoudt
nauwe contacten met de psychiater en collega (verslavings)artsen.
Je draagt actief bij aan verbetervoorstellen voor vakinhoudelijke
ontwikkeling en kwaliteit van zorg.
Je neemt deel aan bereikbaarheidsdiensten.

Functie-eisen





Je hebt een voltooide opleiding tot (basis)arts en geregistreerd volgens
de wet BIG. Je staat ervoor open om op termijn te kijken naar de
mogelijkheid om de vervolgopleiding MIAM (Master in Addiction
Medicine) te gaan volgen.
Je hebt interesse in de verslavingszorg en je hebt affiniteit met
psychiatrie, somatiek en sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
Werkervaring in de verslavingszorg en of psychiatrie is een pre, maar
niet vereist.






Je bent flexibel, creatief en sociaal vaardig, zowel in contacten met
cliënten als binnen het multidisciplinaire team.
Binnen het multidisciplinaire team kun je een proactieve, inspirerende
en ondersteunende rol vervullen.
Je bent bereid deel te nemen aan bereikbaarheidsdiensten.
Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer. Dit is
noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie

Reageren op deze vacature
Reacties via het reactieformulier, de link hieronder.

Klik hier om direct te reageren op deze vacature
Overige informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen
met Eric de Vos, teammanager FACT-teams Oostersingel Groningen,
telefoon 06 10917646 of met Mara Helmholt, basisarts in opleiding tot
verslavingsarts, telefoon 050 522 56 70.
Informatie over onze organisatie kun je vinden op onze website www.vnn.nl.
Zie ook ons filmpje op YouTube van Raisa Thybaut, verslavingsarts in
opleiding:http://www.youtube.com/watch?v=E48y7qqGX-Q
Wil je je graag eerst oriënteren op de werkzaamheden van arts binnen VNN?
Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Mylius, telefoon 050 3648987 of
met Tineke Woudsma, telefoon 050 3648940, P&O Werving en Selectie.
Informatie over onze organisatie kun je vinden op onze website www.vnn.nl.

