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Over de locatie
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg

Functieomschrijving
Wil jij samenwerken met bevlogen collega’s bij de behandeling van jongeren? Kies dan voor FACT Jeugd Twente! Wij
zoeken een
(Kinder- en jeugd) PSYCHIATER
Uren in overleg, onbepaalde tijd
Wie wij zijn
FACT Jeugd Twente is een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen: Mediant, Jarabee, Ambiq en Jeugd
GGZ Dimence. Wij zijn er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe tot zeer complexe problematiek. Deze
jongeren haken niet aan of arriveren niet bij de reguliere vormen van hulpverlening. Er is inzet nodig vanuit meerdere
disciplines en meerdere vakgebieden (psychiatrie, verslavingszorg, opvoedondersteuning, LVB) en op meerdere
levensgebieden, waarbij de intensiteit voortdurend kan wisselen. Er is vaak sprake van crisisgevoeligheid, bij de cliënt, bij
het systeem of bij beiden.
FACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een vorm van laagdrempelige en flexibele psychische
behandeling en begeleiding.
De aanstelling vindt plaats bij Mediant. Wij zijn een ggz organisatie in de regio Twente met ca. 1000 medewerkers. Onze
cultuur is informeel, de lijnen zijn kort en een collega om mee te sparren is zo gevonden. We zijn open, nuchter, weten van
aanpakken en richten ons vooral op waar we voor zijn: het verlenen van Gewoon Goede Zorg!
Wat ga jij doen?
Als (kinder- en jeugd) psychiater treed je op als diagnosticus en regiebehandelaar. In nauwe samenwerking met het team
zie en spreek je jongeren. In de dagelijkse praktijk heeft het team (intensief) contact met de jongere en zijn of haar systeem.

Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor het behandelbeleid en de uitgezette lijnen. Daarnaast lever je een
bijdrage aan het beleid en aan het invoeren van nieuwe zorgontwikkelingen.

Functie eisen
Jij hebt
De opleiding geneeskunde afgerond, aangevuld met de specialisatie psychiater
Een geldige BIG registratie
Een open houding, 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
doortastend, actief, gestructureerd
creatief in je aanpak met een nuchtere insteek
Analytisch

Inschaling
Wat krijg je er voor terug?
een arbeidsovereenkomst voor in onbepaalde tijd, uren in overleg
Nauwe samenwerking in een multidisciplinair team uit de verschillende organisaties.
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.
Wij bieden ruimte voor onderzoek.
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Salaris passend bij de functie (AMS).
Combinaties met andere werkplekken (o.a. binnen Mediant) zijn bespreekbaar

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 Petra Steneker, teammanager, 06-39275613 of per mail p.steneker@mediant.nl
Mocht je eerst nog wat meer informatie willen lezen over FACT Jeugd en wat we allemaal doen, kijk dan vooral ook op
www.factjeugdtwente.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!

FACT Jeugd Twente kijkt uit naar jou!

