
 

 
 

Wil jij werken in een grote veelzijdige organisatie? 

Wij zoeken voor onze huisartsenpraktijken een 
 

Praktijkondersteuner GGZ  
8 tot 12 uur of 16 uur per week. Combinatie is mogelijk. 

 
Zoek je een baan als praktijkondersteuner GGZ? Kom dan werken bij het Eerstelijns Centrum Tiel.  
Het ECT is één van de grootste centra in Nederland. We bieden optimale geïntegreerde 
eerstelijnszorg door meerdere disciplines. Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. Wil jij jouw 
bijdrage leveren aan onze innovatieve plannen dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren! 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige praktijkondersteuner GGZ.  
Er zijn vacatures in twee huisartsenteams. Het gaat om een contract van 16 uur in team 1 en 8 tot 12 
uur in team 2. Een combinatie behoort tot de mogelijkheden. 
 
Wie ben jij? 
Je hebt plezier in je werk. Je houdt ervan om te werken in de eerste lijn. Je hart ligt bij het werken 
met patiënten met psychische problemen. Je weet hoe je moet werken met screeningsmethoden en 
psycho-educatie. Je bouwt actief aan het opzetten en uitbreiden van het netwerk binnen je 
vakgebied. 
 
Wat heb je nodig voor deze baan? 

• HBO-diploma: - sociaal psychiatrische hulpverlening, of 

- sociaal pedagogische hulpverlening met GGZ-aantekening, of 

- praktijkondersteuner GGZ met kennis van psychiatrie, of 

- maatschappelijk werk aangevuld met POH-GGZ. 

 
Wat krijg je van het Eerstelijns Centrum Tiel? 

• Salaris conform CAO Huisartsenzorg, schaal 8 

• Jaarcontract met uitzicht dienstverband voor onbepaalde tijd 

• Cursussen en bijscholingen 

• Een GGZ team dat bestaat uit POH-GGZ, POH-GGZ jeugd, SOH jeugd en een kaderarts GGZ. 
 
 
Hebben we je enthousiast gemaakt? 
Stuur je motivatiebrief met CV voor 1-5-2019 per mail naar Conny Dolmans: c.dolmans@ecttiel.nl 
(o.v.v. vacaturenummer 60). Aub met vermelding naar hoeveel uur je solliciteert. 
 
Eerst meer weten? 
Kijk voor de volledige profielschets op www.ecttiel.nl. Of bel met Channet Heins, praktijkmanager 
team 1, 0344-670470 of Marian Koning, praktijkmanager team 2, 0344-655404 
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