
Ervaren (GZ-)Psycholoog (min. 16 uur)

Heb j i j  kennis op het vlak van Jeugd-GGZ en ben je toe aan
een volgende stap? Zie j i j  jezelf  werken binnen een
groeiende en dynamische organisatie? Kom dan ons team
versterken!

Een afgeronde WO-opleiding (psychologie,  or thopedagogiek of  vergel i jkbaar)  b i j  voorkeur
aangevuld met een GZ-opleiding 
Minimaal 5 jaar werkervar ing binnen de ( jeugd) GGZ
Een BIG/SKJ-registrat ie
Kennis van complexe gezinssystemen, voorkomende problemat ieken op zowel k ind als
ouderniveau 
Je bent in staat kennis en ervar ing op een inspirerende en coachende manier over te brengen
 
Aff in i te i t  en ervar ing met het ui tvoeren van psychodiagnost isch onderzoek is een pré
(mogel i jk  wordt  di t  op termi jn toegevoegd aan ons aanbod) 
Aff in i te i t  en ervar ing met groepstherapie is een pré 
Je bent in het bezi t  van een r i jbewi js en eigen auto 

€ 3.431,17 en € 5.791,08 bruto p/m bi j  een dienstverband van 36 uur (cao- jeugdzorg)
Een 16 tot  36-ur ige werkweek (bespreekbaar)
De mogel i jkheid te reageren als f reelancer
Een 13e maand en winstdel ing boven op je salar is

Als (GZ-)Psycholoog bi j  Zorggroep Viz ie ben je een van de behandelaren binnen ons
mult id iscipl inair  team. Hier in ben je zowel verantwoordel i jk  voor indiv iduele behandel ing als
ouderbegeleiding. Het zelfstandig  opstel len van behandelplannen en het ui tvoeren hiervan.

Je bent het eerste aanspreekpunt  voor c l iënten als z i j  in contact  komen met onze organisat ie.
Binnen een behandel ing bepaal  j i j  de te nemen stappen en draag j i j  zorg dat de cl iënt  leert
zoveel  mogel i jk  de regie over z i jn leven te nemen. Een methodische manier van werken, waar in
regelmat ig wordt  geëvalueerd en plannen worden bi jgesteld,  vormt daarbi j  een belangr i jk
onderdeel .  Voor de eigen caseload zorg je voor correcte dossiervoer ing en een goed ver loop
van de zorgtrajecten. Waar nodig stuur je ook andere discipl ines inhoudel i jk  aan. 

De kennis en ervar ing die je hebt opgedaan zet j i j  in t i jdens het,  in multidisciplinair  over leg,
bespreken van de casussen. Je deel t  je kennis op het v lak van psychiatr ische problemat iek met
je col lega’s en coacht hen vanui t  de inhoud waar nodig,  om samen verder te kunnen groeien.

Je speel t  een belangr i jke rol  in de ontwikkeling  en innovatie  van ons zorgaanbod en bent
bereid om mee de kaders ui t  te zet ten. Zo kun je een bi jdrage gaan leveren aan de nieuw op te
starten behandel tak en behandelgroep. 

Waar ga je werken
Wij z i jn een special ist ische geestel i jke gezondheidszorg act ief  in geheel  Zuid-Limburg. Met de
volgende Vizie gaan onze medewerkers iedere dag vol  passie en enthousiasme aan de slag: Wi j
streven ernaar k inderen, jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) te ondersteunen om de regie te
vergroten over hun leven, zodat z i j  z ich gesterkt  voelen om zonder onze hulp (weer)  te kunnen
deelnemen aan de maatschappi j .

Je komt te werken in een kleinschal ige zorginstel l ing waar voldoende ruimte is voor f lexibi l i te i t
en eigen inbreng. Wi j  z i jn een gedreven team met jonge professionals.  Hierbi j  z i jn
professional iser ing,  kwal i te i t ,  doelger icht  werken, systemisch werken en open communicat ie
zaken waar wi j  voor staan en die we graag verder wi l len ontwikkelen. Het team bestaat ui t  een
orthopedagoog, verschi l lende ambulant begeleiders en groepsbegeleiders.  

Wat vragen wij  van jou

 
Wat kri jg je ervoor terug
Een ui tdagende, boeiende en afwisselende baan als behandelaar binnen een organisat ie waar je
kan groeien!

Laten we kennis maken!
Voor meer inhoudel i jke informat ie kunt u contact  opnemen met Alex Kl imala v ia 045-2055 070 
Wil  je direct  sol l ic i teren? Stuur dan je sol l ic i tat iebr ief  en CV naar info@zorggroepviz ie.nl

Acquis i t ie naar aanleiding van deze vacature wordt niet  op pr i js  gesteld.

mailto://info@zorggroepvizie.nl

