
WERKEN BIJ
GGZ Noord-Holland-Noord

Wij houden van mensen die het graag anders doen en oog 
hebben voor afwijkende, interessante en mooie ontwikkelingen. 
Het werken in de GGZ is een serieuze zaak. Juist dáárom willen 
wij samenwerken met optimistische wereldverbeteraars. Daar 
worden onze cliënten beter van. En wij ook.

WAT BIEDT GGZ NHN?
 � Wij leveren geestelijke gezondheidszorg  

aan mensen van 0 tot 100+ jaar
 � We werken vanuit diverse specialismen:  

kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenen  
GGZ en forensische psychiatrie.

 � We bieden onze cliënten herstelgerichte 
top ambulante zorg. Dit doen we in de 
thuisomgeving, op locatie en online. 
Ook een tijdelijke opname in de kliniek is 
mogelijk.

Dit doen we met 2200 enthousiaste collega’s. 
Natuurlijk is er altijd ruimte voor mensen die 
ook willen bijdragen aan nog betere geestelijke 
gezondheidszorg voor onze cliënten!

IETS VOOR JOU?
Check onze vacatures op ggz-nhn.nl/werkenbij



GGZ NHN &
REGIO COLLEGE ZAANDAM
De praktijk heeft ons geleerd dat studenten niet altijd goed mee kunnen komen in 
het onderwijs. Dit door onder andere te grote schoolgebouwen en klassen, geen 
passende individuele begeleiding en wisselende docenten en lokalen. Hierdoor 
kunnen studenten het overzicht verliezen waardoor de motivatie daalt met als 
gevolg uitval. 

De Entreeopleiding biedt daarom onderwijs in een kleine klas van maximaal 14 
studenten. Altijd een vast lokaal en een vaste docent. Daarnaast zijn er altijd 
twee vaste ondersteuners aanwezig voor de individuele begeleiding. Ook wordt 
er ondersteuning geboden bij de randvoorwaarden waaronder inschrijving, 
het zoeken naar een stageplaats, bezoeken van de stage, gesprekken met de 
stagebegeleiders en schoolwerk.

WAT WIJ VOOR JOU 
KUNNEN BETEKENEN
Onze organisatie biedt veel verschillende 
functies en mogelijkheden om je te 
ontwikkelen. We stimuleren dat waardoor er 
altijd mogelijkheden zijn voor een nieuwe 
uitdaging. Bovendien vinden we een goede 
balans tussen werk en privé belangrijk. Die 
balans ziet er voor iedereen anders uit en 
kan per levensfase verschillen. We steunen je 
hier graag bij.

VAN SOCIOTHERAPEUT 
TOT DIGIATER
Onze medewerkers zijn ons kapitaal. 
Van psychiater tot zorgondersteuner, van 
verpleegkundig specialist tot therapeut, van 
ervaringsdeskundige tot helpdesk medewerker 
en van arts tot digiater. Stuk voor stuk 
talenten die met hun capaciteiten een bijdrage 
leveren aan top ambulante zorg en optimaal 
herstel van onze cliënten. Dit doen zij vanuit 
onze GGZ-teams, klinieken, poliklinieken, 
woonvormen en met behulp van ons online 
aanbod.

NEEM CONTACT OP MET 

PAMELA HEUVELMAN  

(WERVING EN SELECTIE)

WERKENBIJ@GGZ-NHN.NL 

06 83 43 74 80 


