Gezocht per februari 2019
Straatarts Geïntegreerde Voorzieningen Centrum
In het kort
Straatarts (ANIOS/basisarts) functie 32 uur per voor 6 maanden, mogelijk met verlenging
Functie en rol
In de Geïntegreerde Voorzieningen locatie Centrum (GVC) werkt de basisarts als straatarts;
wat betekend dat je laagdrempelige eerstelijns zorg verleend aan dak- en thuislozen.
Daarnaast heb je een eigen caseload van patiënten met verslavings- en/of psychiatrische
problematiek. Dit besterft een interessante en uitdagende patiëntengroep die zich vaak in
complexe situaties bevindt. Vandaar ook de nauwe samenwerking met verslavingsartsen,
psychiaters, huisartsen (psychiatrisch) verpleegkundigen en maatschappelijk werkers.
Hiernaast doet de basisarts screeningen van ongedocumenteerden. Hierbij wordt er gekeken
of er psychiatrische dan wel somatische redenen zijn om de ongedocumenteerde 24 uur
opvang te bieden.
Er zijn mogelijkheden om door te stromen in de opleiding tot verslavingsarts alhier. Daarnaast
is het een zeer goede voorbereiding voor de huisartsenopleiding of opleiding tot psychiater.
Capaciteiten straatarts GVC
- Om deze taken goed uit te kunnen voeren...
- Gewenst minimaal een jaar somatische ervaring
- Psychiatrische en verslavingszorg ervaring is een pre maar geen vereiste
- Ben jij een basisarts met affiniteit voor de uitdagende doelgroep
- Ben jij gemotiveerd om in een multidisciplinair team te werken en samen te werken met
externe instanties;
- Heb jij goede communicatieve vaardigheden en flexibiliteit;
- En ben jij zelfstandig, proactief en oplossingsgericht.
Salaris en arbeidsvoorwaarden
Het salaris van de functie ANIOS straatarts wordt gewaardeerd in schaal 12 volgens GGD
Amsterdam. Afhankelijk van je ervaring varieert het salaris op basis van een 40-urige
werkweek van 3963 tot 5438 euro per maand bruto.
Het betreft een functie voor 32 uur per week voor 6 maanden, mogelijk met verlenging.
Werkdagen maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00. Vaste vrije dag wordt samen
overeengekomen. Geen (avond, nacht of weekend) diensten.
Als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met Loic de Jongh op 06 2139 7788 of via
de mail ljmdejongh@gmail.com

