Werken met plezier, passie, veel vrijheid en zeggenschap in de GGZ. Dat willen we jou bieden met
de functie verpleegkundig specialist in Oost Brabant

Indigo Oost Brabant is op zoek naar ondernemende
Verpleegkundig Specialist GGZ
Aantal uur per week
Vacaturenummer
Locatie
Uiterste reactie datum

16-36
Land van Cuijk
28-06-2019

Over je nieuwe baan als...
We kunnen deze uitdagende functie bieden omdat wij een modern, jong, groeiend bedrijf zijn
met veel ruimte voor creativiteit en eigen initiatieven. In deze functie bij Indigo Brabant maak je
deel uit van de landelijke organisatie Indigo waarin iedereen veel kennis deelt en de missie
heeft de Basis GGZ in Nederland te verbeteren.
Onze vestigingen in Oost-Brabant zijn in korte tijd sterk gegroeid. Daarom zijn wij op zoek naar
jou. Je kunt bij Indigo Brabant direct aan het werk als verpleegkundig specialist GGZ voor de
regio Oost Brabant, voor een of meerder van de locaties Cuijk, Boxmeer en Helmond
Over jou

Als verpleegkundig specialist ben je regiebehandelaar voor onze chronische cliënten die
binnen de Basis GGZ behandeld kunnen worden. Je classificeert, diagnosticeert, indiceert en
coördineert de behandeling van je cliënten, die vaak multi-problematiek hebben. Daarnaast
ben je medebehandelaar van andere cliënten in de Basis GGZ. Je bent onderdeel van het
regioteam, samen met GZ-psychologen, preventiewerkers, verpleegkundig specialist en POHGGZ. Je werkt in een zelf organiserend team en hebt regelmatig inhoudelijk overleg, intervisie
en ketenoverleg. Ondernemen en meedenken over ontwikkeling van ons aanbod is onderdeel
van uw functie.
Voor de functie van verpleegkundig specialist ben je BIG-geregistreerd verpleegkundig
specialist en beschik je over een AGB code. Verder is, om in aanmerking te komen voor deze
functie, een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Over Indigo
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Indigo wil mensen met (risico) op psychische klachten, direct en dichtbij, goede hulp
aanbieden. Hierdoor kunnen cliënten zo snel mogelijk regie nemen over hun eigen leven en
deelnemen aan de samenleving. Door preventie, de POH-GGZ functie en het behandelen in
de Basis GGZ kunnen wij zorg op maat bieden. Dit is onze missie waar ruim 800 medewerkers
zich iedere dag voor inzetten. Daarmee bereiken wij jaarlijks meer dan 160.000 mensen.
Indigo investeert gezamenlijk in marketing, e-health, kwaliteit van zorg en onderzoek. Wij
hebben een eigen Indigo Handboek "Focus in de Basis GGZ" en bijbehorende opleidingen
voor onze behandelaren en hulpverleners.
Over de regio

Indigo in Brabant heeft ongeveer 15 behandellocaties in zowel Oost, Midden als West-Brabant.
Met 80 werknemers in dit gebied zijn bijna 2.200 clienten behandeld in de Basis GGZ en 7.700
clienten via de POH-GGZ en preventie. Na afsluiting van de behandeling vallen clienten bij
Indigo in Brabant minder terug naar de Basis of Specialistische GGZ in vergelijking met andere
instellingen. Indigo verwijst clienten voornamelijk door naar de POH-GGZ.
Interessant, maar wat bieden we dan?

Naast deze fijne functie met veel ruimte voor creativiteit en eigen initiatieven heeft Indigo
Brabant, naast salariëring volgens CAO GGZ schaal 65 (maximaal salaris € 5.126), voor jou
aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals diverse scholingsmogelijkheden en een
goede pensioenvoorziening.
Contactpersoon

Noortje Roderkerken
HR-adviseur
088-0161800
sollicitaites@indigobrabant.nl
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