
VACATURE 
 

 

Therapeutisch Centrum GGZ biedt een breed programma ambulante zorg voor kinderen, 

jongeren en volwassenen. Wij werken met ruim 50 medewerkers vanuit een christelijke 

levensvisie. Meer informatie lees je op www.therapeutisch-centrum.nl of bel 0527 – 224 501. 

 

 

GZ-opleiding Kind en Jeugd – start september 2019 

Lelystad | Emmeloord 

 

 

Vanaf september 2019 bieden wij een GZ-opleidingsplek aan binnen ons team Kind & Jeugd. 

Het grootste gedeelte van je opleiding zal je werkzaam zijn op onze locatie in Lelystad. Wij 

werken in het opleidingstraject samen met Psycho Praktijk Emmeloord. Een gedeelte van de 

praktijkopleiding zal daar plaatsvinden. Ben jij de persoon die wij zoeken?  

 

De functie 

Voor deze opleidingsplek zoeken wij een basispsycholoog of orthopedagoog die de opleiding 

tot GZ-psycholoog voor het kennisgebied Kind & Jeugd wil starten. We vinden het belangrijk 

dat je past binnen onze team, waarin je samenwerkt met psychiater, GZ-psychologen en 

therapeuten en deel uitmaakt van het multidisciplinair overleg. Bij gebleken geschiktheid 

hebben we de intentie om een GZ-functie binnen onze organisatie aan te gaan voor 

onbepaalde tijd.  

 

En verder:  

▪ 1/4 deel van de opleidingskosten wordt vergoed; 

▪ 32 uur werken, één dag opleiding bij RINO Utrecht; 

▪ inschaling van de functie volgens salarisschaal CAO GGZ: functiegroep 60. 

 

Over jou 

We verwachten van jou dat je afgestudeerd bent als psycholoog of orthopedagoog. Je kunt 

zowel zelfstandig als in teamverband werken en je bent in staat tot zelfreflectie. In deze functie 

is het belangrijk dat je flexibel en initiatiefrijk bent. Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met 

onze doelgroep en bereid is onze identiteit mede gestalte te geven.  

 

Over ons 

Bij Therapeutisch Centrum GGZ werken enthousiaste mensen die oog hebben voor elkaar. 

We vinden het belangrijk dat iedere professional ruimte krijgt voor persoonlijke ontwikkeling. 

Communicatie gaat via korte lijnen en er heerst een open sfeer. Wij volgen de CAO GGZ.  

 

Deze vacature wordt zowel intern als extern (gelijktijdig) uitgezet. 

 

Voor meer informatie over deze opleidingsplaats of over de sollicitatieprocedure kan je 

contact opnemen met de praktijkopleider: Christiaan van den Brink, telefoon 0527 – 224 501.  

Je schriftelijke sollicitatie en CV kan je vóór 29 maart 2019 sturen aan mevr. K. van der Wal 

(HR-adviseur) via pz@therapeutisch-centrum.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 

donderdag 11 april a.s..  We kijken uit naar jouw reactie!   
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