
 

Gezocht: enthousiaste en positieve  

• Basis psycholoog  (06. FTE) – Kinder & Jeugdpsycholoog, Orthopedagoog 

Herken jij je in dit beeld:  

- Enthousiast, Gedreven en Positief ingesteld 

- Heb je echt liefde en passie voor ons vak 

- Wil je je graag verder ontwikkelen en leren in een dynamische Praktijk 
- Kun je zelfstandig werken, maar ben je ook gericht op collegae en je team. 

- Heb je de basisvaardigheden van diagnostiek en behandeling in huis 
- En minimaal 1-2 jaar werkervaring  

Dan zijn wij: 

- Op zoek naar jou ! 
- Wij zijn een leuk en klein team, van  6 psychologen/orthopedagogen (waaronder 2 GZ-

psychologen, op dit moment), tevens bieden wij EMDR  en CGT aan 
- Daarnaast bieden wij ook trainingen aan voor kinderen en jongeren.  

- We hebben een positieve en praktische instelling 

- We behandelen onze cliënten met veel zorg en aandacht 
- We willen ze graag verder helpen en halen daar onze credits en vreugde uit 

- We hebben een moderne praktijk met veel ruimte en mogelijkheden, een eigen werkkamer, 
vergaderruimte en een speltherapie-kamer. 

- Onze diagnostiek en materialen zijn up-to-date 
- Als team houden we er van om elkaar te ondersteunen, in vergaderingen en intervisie en de 

ons zelf als behandelaren en de Praktijk verder te ontwikkelen. Daarnaast houden we ook van 

gezelligheid en doen we regelmatig ook leuke dingen met elkaar. 
- Leren en ontwikkelen staan ook hoog in het vaandel bij ons: dus wil je graag meer leren en 

een opleiding doen in EMDR, CGT en of systeemtherapie, dan ben je bij ons aan het goede 
adres 

- Tevens zij wij ook opleidingsplek voor de opleiding tot GZ-psycholoog  

 
Wij zoeken: 

- Vanaf 1.1.2019, voor minimaal 3 (4) dagen per week, iemand die zich in dit profiel herkent 
- Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag in overleg. Vrijdag vast ivm teamvergadering.  

- Salaris: FWG 60 (aanloopschaal 59), volgens richtlijnen CAO – GGZ:  
- De gesprekken zullen in december plaats vinden bij ons in de Praktijk 

 

Interesse? 
Mail je brief en CV vóór 7 december a.s. naar: info@praktijkdooijeweerd.nl ,  

Heb je nog vragen bel of mail dan gerust: 0316 844644 
tnv Gerke Dooijeweerd (praktijkhouder Psychologen Praktijk Dooijeweerd) 
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