
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vacature Jeugdarts 
 
In verband met groei van Moventis GGZ zijn wij op korte termijn op zoek naar twee Artsen Maatschappij en 
gezondheid (Jeugdartsen) .  
Moventis GGZ biedt ambulante gespecialiseerde GGZ voor kinderen van -9 maanden tot 12 jaar. Dit houdt in 
dat onze hulpverlening bestaat uit diagnostiek en behandeling van baby’s, peuters, kleuters en kinderen van 
de basisschool, samen met hun gezinnen. Daarbij horen ook ongeboren kinderen en hun ouders. Ook biedt 
Moventis GGZ kortdurende behandeling aan volwassenen met psychische problemen rondom de 
zwangerschap en geboorte. 
We zoeken een Jeugdarts voor ons IMH team en een jeugdarts voor ons 6+ team. Voorkeur gaat uit naar 
minimaal 24 uur per week. Een kleiner dienstverband is bespreekbaar. 
 
Werkzaamheden:  
 

• Het onderhouden van medicatiecontacten met onze cliënten en hun systemen; 

• Samenwerken met gemeenten/team toegang/andere netwerkpartners; 

• Deelnemen aan MDO’s, intervisie en teamoverleggen; 

• Rapportage en schrijven onderzoeksverslagen; 

• Naast dat je jeugdarts bent, heeft het onze voorkeur dat je ook affiniteit hebt met behandelingen en 

deze zou willen geven. Afhankelijk van het team waarin je gaat werken, kunnen dit behandelingen 

vanuit de Infant Mental Health, cognitieve gedragstherapie, systeemgerichte behandeling, enzovoort 

zijn. Uiteraard zijn er mogelijkheden om je dit eigen te maken indien je hier (nog) geen ervaring mee 

hebt! 

Functie-eisen:  

• Afgeronde opleiding tot arts met een aanvullende opleiding tot Jeugdarts. 

• In bezit van BIG-registratie en geldige VOG. 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

• Flexibele en dynamische houding en de vaardigheid om ‘outside the box’ te denken. 

• In bezit van rijbewijs B en auto. 

Wat bieden wij: 

• Werken binnen een jong, dynamisch en enthousiast team 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO GGZ  

• Aanvullende scholingsmogelijkheden  

• Uren in overleg 

• In eerste instantie een arbeidscontract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling  

 

Ben je enthousiast laat ons dan weten waarom we jou moeten aannemen! Voor meer informatie of vragen 
kan contact worden opgenomen met Kim Donckers op 06- 23357912. Sollicitaties kunnen verzonden worden 
naar k.donckers@moventisggz.nl 
 


