Lionarons geestelijke gezondheidszorg is een dynamische organisatie voor ambulante
geestelijke gezondheidszorg die hulpverlening biedt aan mensen van alle leeftijden met psychische
problemen. De behandeling vindt ambulant plaats, is vraaggericht en georganiseerd in
zorgprogramma's. De zorgverlening vindt plaats vanuit regionale vestigingen van waaruit wij

samen met onze ketenpartners bouwen aan kwaliteitszorg voor cliënten in alle
leeftijdscategorieën. Lionarons GGZ is HKZ-gecertificeerd en is gericht op zorginnovatie in de
brede zin.
In verband met uitbreiding van ons team Kind en Jeugd in Zuid- en Noord-Limburg zijn wij op zoek
naar een:

Verpleegkundig specialist m/v
Profiel

Een BIG-geregistreerde Verpleegkundig Specialist met enkele jaren werkervaring, bij
voorkeur op een kind –en jeugd afdeling. Je werkzaamheden bestaan uit geprotocolleerde
behandelingen van kinderen en jeugdigen, het doen van intakes en diagnostiek en je levert
een bijdrage aan de uitvoering van het behandelplan (psycho educatie ADHD en ASS). Ook
schrijf je volgens protocol en in overleg met de psychiater medicatie voor. Je neemt deel aan
het multidisciplinaire overleg, evalueert en rapporteert over de voortgang en de resultaten
en houdt (cliënt)dossiers en bijkomende administratie bij.
Je hebt kennis van de sociale kaart van de omgeving, houdt kennis op peil en vakinhoudelijke
ontwikkelingen bij en zorgt voor deskundigheidsbevordering. Je reageert alert op kansen en
uitdagingen in de markt. Als persoon dien je in deze functie te beschikken over uitstekende
sociale vaardigheden, kun je goed communiceren en heb je een open houding. Je werkt
zelfstandig en resultaatgericht, je bent flexibel, ondernemend en proactief.
Aanbod
Wie bieden een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week in een zelfstandige en
verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel
heeft staan. Binnen Lionarons GGZ heerst een collegiale sfeer met ruimte voor eigen inbreng
en verdere professionele ontwikkeling. Op de functie is de cao GGZ van toepassing.
Vanwege de veiligheid en bescherming van patiënten en medewerkers wordt bij
indiensttreding om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.
Solliciteren
Ben je enthousiast gemaakt voor deze veelzijdige en uitdagende functie en voldoe je aan het
profiel? Stuur je cv en motivatie dan per mail naar mevrouw mr. C.L.A. Essed MHA, directeur
P&O, c.essed@lionarons-ggz.nl.
Op sollicitaties bij Lionarons GGZ of De Wijkpraktijk is de privacyverklaring van Lionarons GGZ en De Wijkpraktijk van
toepassing. Deze privacyverklaring is te vinden op de website van Lionarons GGZ (http://www.lionaronsggz.nl/page_se.aspx?id=206) of schriftelijk in te zien bij de functionaris voor gegevensbescherming van Lionarons GGZ

