
 

 

 

Wil jij medemensen ondersteunen bij het opbouwen van een bestaan dat zij prettig vinden? Kom bij Esdégé-Reigersdaal werken als Verpleegkundig specialist 

GGZ. In deze functie ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de specialistische medische zorg aan een gevarieerde groep cliënten met een 

verstandelijke beperking. Samen met jouw collega’s maak jij als verpleegkundig specialist GGZ het verschil voor de cliënten. Jij geeft ze veiligheid en vertrouwen. 

Omdat je met verschillende cliënten op meerdere plekken werkt is geen dag hetzelfde. Dit maakt het werk uitdagend en uniek! 

  

Verpleegkundig Specialist GGZ 
Noord-Holland | Contract voor onbepaalde tijd, bij gebleken geschiktheid | Min. € 3.823,- en Max. € 5.772,- 

 

Wat ga je doen? 

Als verpleegkundig specialist GGZ  ben je zelfstandig behandelaar en verleen je geprotocolleerde zorg aan cliënten met een combinatie van een verstandelijke 

beperking en psychische klachten of psychiatrische stoornissen. Dat doe je natuurlijk niet alleen. Je werkt in multidisciplinair verband samen met collega’s aan 

voortdurende verbetering van de zorg en behandeling van onze cliënten. 

Door de recente groei van onze organisatie en de veranderingen in de externe omgeving bevindt de medische dienst zich in een veranderfase waarbij we de zorg 

zo willen organiseren dat ze toekomstbestendig wordt. We werken toe naar een stepped care model waarbij de functie van Verpleegkundig Specialist GGZ 

binnen onze dienst nieuw is. Er ligt voor jou de mooie uitdaging om daar invulling aan te geven. 

Waar ga je werken? 

Esdégé-Reigersdaal beschikt over een eigen multidisciplinaire behandeldienst. Hier werken artsen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen, paramedici, 

doktersassistenten en receptionisten en er is een eigen tandartsunit. Als verpleegkundig specialist maak je deel uit van het team van de medische dienst.  

Jouw standplaats bevindt zich op de polikliniek aan de J. Duikerweg 3 in Heerhugowaard, maar je bezoekt onze cliënten ook hun woonlocaties in Noord-

Kennemerland, West-Friesland en in de Kop van Noord-Holland. 

Wat bieden wij jou? 

Verpleegkundig specialist GGZ is een nieuwe functie binnen onze dienst. Dit geeft jou de vrijheid om zelf de kaders te bepalen en invulling aan de functie te 

geven. Dat doe je uiteraard in samenspraak met jouw collega’s.  Je bent een pionier die alle ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Deel uitmaken van een 

innovatief team, wie wil dat nou niet? 

Verder kun je rekenen op:  

 Veel uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 Een contract voor onbepaalde tijd, bij gebleken geschiktheid. 

 Een bruto maandsalaris, afhankelijk van je ervaring tussen minimaal € 3.823,- en maximaal € 5.772,- bruto per maand (FWG 65, inschaling is aan 

de hand van ervaringsjaren) bij een fulltime dienstverband (36 uur) conform CAO Gehandicaptenzorg. 

 Een eindejaarsuitkering (8,83%) en een aantrekkelijke pensioenregeling via PFZW. 

 Een stimulerende werkomgeving in een professioneel en gezellig team. 

 Een veilige werkomgeving waarin je jezelf kunt zijn. We zijn allemaal gelijk, we gaan open en informeel met elkaar om en we staan voor elkaar 

klaar. 

Wat breng je mee? 

Als verpleegkundig specialist GGZ hou jij van nieuwe ontwikkelingen en ben jij veel bezig met innoveren en organiseren. Omdat je bij ons werkt met mensen met 

een (verstandelijke) beperking heb jij hier ook affiniteit mee. Jij bent een proactieve en enthousiaste collega die het leuk vindt om op verschillende plekken te 

werken. Daarnaast ben je sociaal, communicatief sterk en je neemt initiatief. Verder herken je jezelf in de volgende punten: 

 BIG-geregistreerd verpleegkundig specialist en beschikt over een afgeronde opleiding Master Advanced Nursing Practice. 

 Geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register met een registratie GGZ. 

 Ervaring in het bieden van diagnostiek en behandeling in de (jeugd)GGZ of VG-sector. 

 Een echte pionier, een teamspeler, maar weet ook je werk zelfstandig in te delen. 

 In het bezit van een auto en rijbewijs 

Over ons 

Bij Esdégé-Reigersdaal zien we elkaar in de eerste plaats als medemensen. Medemensen die hun eigen beslissingen nemen. Daarom hebben onze cliënten de 

regie over hun leven en de ondersteuning die zij willen krijgen. Onze collega’s hebben de regie over hun werk en hoe zij die ondersteuning het beste kunnen 

bieden. Zo werken we aan een goed leven voor en mét elkaar. 

Solliciteren 

Is deze functie iets voor jou? Dan horen we graag van je! Wij zijn benieuwd wie je bent en wat je kunt. Solliciteren kan via de sollicitatiebutton op deze website.. 

Je ontvangt via e-mail een bevestiging dat je sollicitatie goed is ontvangen. 

Vragen? 

Wil je meer weten over deze vacature? Of kom een langs voor en vrijblijvende kennismaking onder het genot van een kop koffie. Neem gerust contact op met 

onze Manager (para)medische dienst Sonja Faas. Dit kan per mail naar sonja.faas@esdege-reigersdaal.nl  of telefonisch (tijdens kantooruren) op 06-105 604 72.  

Ook kun je telefonisch contact opnemen met onze Leidinggevende medische dienst Marijke Roest op 06-18473034. We kijken uit naar je reactie! 

mailto:sonja.faas@esdege-reigersdaal.nl

