Wie wij zijn
Vereiste
POH GGZ
opleiding

Branche
Huisartsenzorg

IZER staat voor Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond en is een zorggroep van
en voor huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. IZER zet zich in voor de
kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen. IZER streeft
dit doel na door het vergroten van de kennis van onze zorgverleners, het
ondersteunen van de huisarts en het creëren van een sterk netwerk door het
maken van goede samenwerkingsafspraken. Binnen de chronische zorg is IZER dé
schakel tussen zorgverzekeraar en zorgprofessional. IZER organiseert en
structureert de ketenzorg door het oprichten en inrichten van zorgprogramma's.
Daarnaast ondersteunen wij bij ons aangesloten huisartspraktijken bij de uitvoer
van deze ketenzorgprogramma's met de inzet van praktijkverpleegkundigen.
IZER heeft inmiddels 200 (huisarts)leden en ruim 90 mensen in dienst. Wij zoeken
per direct een gedreven, proactieve en resultaatgerichte:

Dienstverband

Praktijkondersteuner (POH) GGZ

1 jaar, met zicht
op vaste
aanstelling

24 uur per week
Jouw rol

Salaris
€3603 - €4605

Als POH-GGZ ondersteun je de huisarts bij de zorg voor patiënten met psychische
klachten en psychosociale problemen. Je brengt op verzoek van de huisarts de
problemen van de patiënt in kaart en verricht screenend onderzoek naar
mogelijke psychische klachten en zo nodig naar de leefstijl en
leefomstandigheden. Je geeft advies over een vervolg en biedt kortdurende
begeleiding en draagt, indien nodig, zorg voor een juiste doorverwijzing. Je
draagt zorg voor een adequate verslaglegging in het patiëntendossier volgens de
richtlijnen van de huisarts en hebt regelmatig overleg met de huisarts omtrent
uw bevindingen en de voortgang. Je legt een sociale kaart aan voor de praktijk
en onderhoudt contact met instanties en zorgverleners die betrokken zijn bij de
zorg voor de patiënten van de praktijk.

Wij zoeken iemand die:
•
•
•

IZER
Vlambloem 61
3068 JG
Rotterdam
www.izer.nl
010-7501507

•
•

Opleiding POH-GGZ heeft
>3 jaar werkervaring in de (1e lijns)GGZ en/of psychosociale hulpverlening
kennis van en ervaring heeft met kortdurende oplossingsgerichte therapie of
vergelijkbare behandel/therapievormen
zelfstandig, initiatiefrijk en communicatief sterk is
samenwerken en professioneel handelen vanzelfsprekend acht

Wij bieden
Een dynamisch omgeving en een veelzijdig takenpakket. De functie biedt een
grote mate van zelfstandigheid. We hebben een stevige ambitie en als je ons wilt
helpen dan krijg je veel ruimte en kansen. Je krijgt een arbeidsovereenkomst
voor een jaar met zicht op een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn
conform de CAO Huisartsenzorg en op basis van een 38-urige werkweek. De
functie is ingedeeld in functiegroep 9 (max € 4605,- bruto per maand op basis
van fulltime dienstverband) dit is exclusief een eindejaarsuitkering van 6%.
Interne nascholingen omtrent jouw vakgebied.

Informeren en solliciteren
Meer informatie? Neem contact op met Alja de Ruiter, Manager
Praktijkondersteuning. Tel: 010-7501500 of stuur uw brief inclusief CV aan:

i.vanderklift@izer.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

