PSYCHIATER, ZWOLLE (UREN IN OVERLEG)

Type

Vacature

Intern nummer

2019-199

Organisatie

Tactus Verslavingszorg
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Zwolle
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Geestelijke gezondheidszorg
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Wo

Arbeidstijd
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Geestelijke Gezondheidszorg

Informatie verkrijgen bij

Walter de Vos, Divisiemanager, tel. 06-13507525

Functie(s)

Psychiater

Publicatiedatum

01-10-2019

Ingangsdatum

In overleg

Reageer voor

01-01-2021

Nummer

48246

Over de locatie
Zwolle

Over de functie
Psychiater in Zwolle
Word het boegbeeld voor de verslavingszorg van Zwolle en neem de regie over je eigen carrière.
In deze functie:
Zie jij de uitdaging in complexe problematiek waarin jij jouw vakmanschap kunt inzetten.
Draag je bij aan de behandeling van verslaafde patiënten met veel en diverse psychiatrische co morbiditeit.
Ben je geïnteresseerd in de ‘cure-populatie’ of juist in de chronische patiëntengroep.
Werk je nauw samen met een professionele zorg-administratie die zeer goede ondersteuning biedt.
Word je enthousiast van de diversiteit aan cliënten binnen onze multidisciplinaire Zwolse teams.

Dit neem je mee:
Dit neem je mee:
Tactus Verslavingszorg zoekt een enthousiaste, bevlogen psychiater die:
Affiniteit heeft met langdurige, complexe problematiek, behandeling en zorg;
Uitstekende samenwerkingsvaardigheden bezit;
Een hoge mate van zelfstandigheid, planningsvaardigheden en flexibiliteit heeft;

Bereid is bij te dragen aan deskundigheidsbevordering en interne opleidingen;
Het onderzoeksklimaat in de instelling wil helpen bevorderen.

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?
Dit bieden wij:
Een salaris, zoals is afgesproken in de cao GGZ conform salarisschaal medisch specialisten.
Flexibele werktijden.
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 verdere bij- en nascholing;
arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ;
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.
Nog veel meer: een compleet overzicht van onze arbeidsvoorwaarden vind je op onze website.
Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Walter de Vos, divisiemanager, tel. 06-13507525, of stuur een whatsapp.

