In een kleine vrijgevestigde praktijk, zijn de lijntjes kort; er is veel overleg met elkaar en ruimte over
consultatie en intervisie. Eens in de week lunchen we gezellig samen en verzorgt één van ons een
heerlijke lunch. Dat is toch wekelijk écht iets leuks waar we allemaal naar uitkijken. Naast het harde
werken, wat ons vak toch ook echt met zich mee brengt, is er ook veel ruimte voor ontwikkeling. Zo
hebben we de laatste jaren een adhd-oudertraining en weerbaarheidstraining zelf ontwikkeld. We
zoeken een goede, leuke- en gepassioneerde GZ-psycholoog, die zelf ook waarde hecht aan het
werken in een klein team, bereid is om collegae psychologen verder op te leiden en te leren over het
mooie vak en zelf ook graag initiatieven neemt en dingen ontwikkeld.
Onze kernwaardes zijn: positief, enthousiast, gelijkwaardigheid, professionaliteit en vernieuwing. We
hebben speciale aandacht voor onze client, als uniek persoon. En willen die speciale aandacht ook
terug zien in ons team.
Loop je warm van dit idee. Zie je jezelf als persoon en professional verder ontwikkelen in zo’n
Praktijk? Stuur dan graag voor 17-8-20 je CV naar info@praktijkdooijeweerd.nl, t.n.v. Gerke
Dooijeweerd- we nodigen je dan graag uit voor een meeloop-ochtend, om nader kennis te maken.
Info:
•
•
•
•
•
•

GZ-psycholoog (06 / 0.8 FTE) – specialisatie Kind en Jeugd.
Of Orthopedagoog – Generalist
Flexibele werkdagen/werktijden
Flexibele vakantiedagen
Mogelijkheid tot opleiding
Interne intervisie- supervisie

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 5 psychologen/orthopedagogen (waaronder 1 GZpsycholoog, op dit moment), tevens bieden wij EMDR, CGT en systeemtherapie 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

Taken voor jou bij ons:
- Diagnostiek en behandeling op zeer diverse problematieken- en vraagstellingen
- Werkbegeleiding aan basispsychologen / orthopedagogen
- Werkbegeleiding voor de PIOG (Gz-psycholoog in opleiding)
- Behandelcoördinatorschap: organiseren van overleggen
- Voorzitterschap vergadering / MDO
- Waarnemende taken praktijkhouder
Wij zoeken & wij bieden:
- Vanaf 1.9.20 voor minimaal 3 (4) dagen per week, iemand die zich in dit profiel herkent
- Werkdagen in overleg.
- Salaris: FWG 65 (GZ-psycholoog), volgens richtlijnen CAO – GGZ.
- Goede vakantieregeling, met mogelijkheid tot extra vakantie-dagen
- Pensioenvergoeding
- Ruime mogelijkheden voor leren – en ontwikkeling.

