
 

 

 

 

 

 

 

GGMD zoekt voor zijn locatie in Utrecht (evt. deels Almere) een  

 

PSYCHIATER 

 

Wat hebben we te bieden 

- Een contract voor 16 tot 20 uur per week  

- Een aanstelling voor een jaar met intentie tot vast dienstverband 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ SMS, min. € 5013,00 max. € 8760,00 

bruto per maand op fulltime basis 

- Vakgerichte scholing en cursussen gebarentaal en dovencultuur 

- Een boeiende werkkring met veelsoortige hulpvragen  

- Een goede werksfeer in een klein multidisciplinair team van gemotiveerde collega’s 

 

Wat ga je als psychiater bij GGMD doen? 

De functie van psychiater is een coördinerende rol als regiebehandelaar van een 

multidisciplinair team en een rol als behandelaar van individuele volwassen en oudere 

cliënten die naast een psychiatrische stoornis ook een gehoorstoornis hebben.  

Je neemt deel aan een multidisciplinair cliëntenoverleg, en multidisciplinaire en horizontale 

intervisie. Het team behandelt dove of zeer slechthorende cliënten met een psychiatrische 

stoornis en horende cliënten met een somatisch symptoom stoornis bij een gehoorstoornis 

(zoals tinnitus of hyperacusis). 

 

Waar kom je te werken? 

Je werkgebied is Utrecht, eventueel deels in Almere.  

 

GGMD voor Doven en Slechthorenden 

GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Bij ons 

werken betrokken professionals die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan 

de doelgroep. We ontwikkelen regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening, en investeren 

veel in de kwaliteit van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de 

persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling van onze medewerkers. De hele organisatie telt 

ongeveer 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vier regio’s en een landelijk team Kind 

& Jeugd. www.ggmd.nl 

 

Ben jij dit? 

Je hebt ervaring als psychiater en bent breed georiënteerd. Je hebt affiniteit met zowel de 

reguliere als sociale psychiatrie en bent innovatief ingesteld. Je bent een flexibele en 

enthousiaste collega die graag met anderen samenwerkt; kennis wil delen en meedenkt in 

een organisatie die zich in een dynamisch ontwikkelingsproces bevindt. 

Daarnaast vinden we onderstaande terug in jouw profiel: 

- Afgeronde opleiding Geneeskunde; BIG-registratie als psychiater. 
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- Ruime ervaringskennis op het gebied van onderzoek, behandeling en begeleiding van 

cliënten. 

- geregistreerd bij RGS. 

- In bezit van rijbewijs en auto. 

 

Wil je meer weten? 

Over deze vacature kun je contact opnemen met Ruud Schuurman, manager regio Noordwest, via: 

tel.   088 – 43 21 799 

chat of teletolk zie www.ggmd.nl/contact 

 

Wil je solliciteren? 

Stuur je sollicitatie o.v.v. PSYCHIATERKJ2018 zo snel mogelijk naar: sollicitaties@ggmd.nl 
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