Praktijk Memo is een middelgrote zorgaanbieder
waar laagdrempeligheid en een persoonlijke
benadering centraal zijn blijven staan.
e
Hoofdlocatie is de 18 eeuwse stadsboerderij Hoeve
Meilust in Bergen op Zoom. Hier bevindt zich de
behandelpraktijk voor tweedelijns (medisch
specialistische) GGZ en de groepsaccommodatie
voor AWBZ-hulpverlening aan kinderen en jeugd
met meervoudige psychiatrische beperkingen.

Ter versterking van het behandelteam
Jeugd is Praktijk Memo op zoek naar een
bevlogen:
Kinder- en jeugdpsychiater (v/m)
Functie-inhoud:
Als kinder- en jeugdpsychiater bij Praktijk Memo
heb je binnen het Multidisciplinaire Behandelteam
Jeugd (MBJ) de positie van hoofdbehandelaar in de
tweedelijns GGZ-behandelingen van onze jeugdige
cliënten.
- Je verricht (K&J) psychiatrisch onderzoek en
diagnostiek in de intakefase en stelt de indicatie
voor tweedelijns (specialistische) behandeling;
- je stelt het behandelbeleid op hoofdlijnen vast en
delegeert deelbehandelingen aan andere leden
van het MBJ;
- je schrijft indien nodig medicijnen voor en ziet
cliënten periodiek terug voor controle;
- je ziet cliënten terug in geval van crisis,
stagnerende behandeling, belangrijke wijzigingen
in het toestandsbeeld en bij afsluiting van de
behandeling,
- je neemt deel aan het MBJ-overleg en blijft
beschikbaar voor consultatie voor de andere
teamleden.
Profiel:
- Je bent als medisch specialist geregistreerd in het
BIG-register (artikel 14) en hebt de opleiding tot
K&J-psychiater afgerond;

- je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met
kinderen en jongeren met een psychiatrische
en/of (lichte) verstandelijke beperking;
- je hebt grondige kennis van ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme;
- je voelt je thuis bij een sociaal-psychiatrische,
systeemgerichte visie.
Arbeidsvoorwaarden:
CAO GGZ
Salariëring: conform medisch specialisten regeling
Pensioen: PFZW
Informatie:
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met de heer Peter Steenkist op telefoonnummer:
0164-243413
Solliciteren:
Je sollicitatiebrief met CV kun je richten aan:
personeelszaken@praktijkmemo.nl
Toekomstige collega’s ?
Het MBJ bestaat momenteel uit: een kinderarts,
een GZ-psycholoog, een orthopedagoog / GZpsycholoog, twee kinder- en jeugdpsychologen,
een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een
jeugdverpleegkundige en een maatschappelijk
werkster. De psychiater van het volwassenenteam
is consultatief aan het MBJ verbonden. Het team
werkt nauw samen met enkele regionale kinder-en
jeugdpsychiaters.
Wij verwelkomen je graag voor een vrijblijvende
kennismaking bij:
Praktijk Memo
Meilustweg 31
4614 EC Bergen op Zoom
Praktijk Memo behaalde in 2012 het
kwaliteitscertificaat ISO 9001.

