Vacature
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Voor Zorgmeesters zijn we per heden op zoek naar een SPV voor minimaal 24 uur.
Zorgmeesters is een jonge GGZ-instelling in de binnenstad van Utrecht.
De belangrijkste doelgroep van Zorgmeesters is de adolescent en/of jongvolwassen patiënt (1626 jaar) met ernstige psychiatrische problematiek en de belangrijke mensen die om hem/haar
heen staan.
Zorgmeesters wil dat zowel de patiënt als de werknemer zich prettig voelt op de plek waar hij
behandeld wordt c.q. werkt. We hebben hier kleur aan gegeven bij de keuze voor de werkplek, de
bejegening van de patiënten en de onderlinge betrokkenheid in het team.
In het patiëntencontact staat de menselijke gelijkwaardige relatie centraal. Waarbij wij vanuit
onze professionele kennis meedenken in het oplossen of beter verdragen van de ervaren
problemen.
Als werknemer organiseer je samen met het multi-disciplinaire team, bestaande uit een kinderen jeugdpsychiater, GZ -psychologen, een psychotherapeut, een systeemtherapeut en een
psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, je eigen werk en bepaal je dus ook mede de koers
van de organisatie. We hebben geen managers en gaan uit van ieders verantwoordelijkheid om
gezamenlijk een team te sturen.
Omdat wij een kleine doelgroep hebben met psychotische problematiek is enige affiniteit
hiermee prettig. Als SPV zal je naast begeleidingstrajecten ook behandeltrajecten doen.
Voor deze functie zijn we op zoek naar een SPV die het leuk vindt om in een multi- disciplinaire
behandelsetting te werken en zijn/haar sociaalpsychiatrische expertise in te zetten bij
problematiek van de patiënten en als onmisbare aanvulling op het team.
Salaris is conform CAO GGZ, wij hebben scholingsbudget voor iedere werknemer.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marie-Lies van Steenderen, (kinder- en
jeugd) psychiater, via m.vansteenderen@zorg-meesters.nl.
Naar dit mailadres kan ook je sollicitatiebrief en CV gestuurd worden.
We hanteren geen sluitingsdatum voor deze vacature, streven er wel naar deze zo snel mogelijk
ingevuld te hebben.

