GZ-PSYCHOLOOG of ORTHOPEDAGOOG GENERALIST

OVER DE FUNCTIE
Ben jij de GZ-psycholoog of orthopedagooggeneralist die graag zijn/haar ervaring en kennis
wil inzetten binnen ons Kind & Jeugd team
in Dronten? Dan zijn wij naar jou op zoek!
Als GZ-psycholoog/OG voer je intake-,
anamnese- en adviesgesprekken. Ook verricht je
als verantwoordelijk regiebehandelaar
psychodiagnostisch onderzoek en
geprotocolleerde behandelingen in
samenwerking met coördinerend behandelaren.
Je verzorgt rapportages inzake onderzoek en
behandelingen. Je behandelt bij ons alle
specialismen in alle zorglijnen, waardoor je baan

DETAILS
TEAM
 Kind & Jeugd Dronten
UREN
 24 uur per week
DIENSTVERBAND
 Bepaalde tijd
SALARISSCHAAL
 CAO GGZ - FWG 65

afwisselend is en je een brede ervaring opdoet
met allerlei problematiek. Wekelijks vindt
afstemming of intervisie plaats met psychiater,
(GZ-)psychologen en therapeuten en maak je
deel uit van het multidisciplinair (team)overleg.

OVER JOU
Jij bent een GZ-psycholoog of orthopedagooggeneralist met minimaal 2 jaar relevante
ervaring, opgedaan bij een GGZ-instelling. Je
kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken, je bent initiatiefrijk en in staat tot
zelfreflectie. Je standplaats is locatie Dronten,
maar we verwachten flexibiliteit als de
omstandigheden mochten wijzigen.
Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met onze
doelgroep en bereid is onze identiteit mede
gestalte te geven.
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OVER JOU EN ONS

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over de
vacature of over de procedure?
Neem dan contact op met
Alinda Oving (HR-adviseur)
via 0527-224501.

SOLLICITEREN

snel omgezet naar besluiten. Communicatie gaat
via korte lijnen en er heerst een open sfeer.
We denken graag met je mee in het zoeken

OVER JOU EN ONS

naar een goede balans tussen werk en privé,
o.a. door flexibiliteit in werktijd en -locatie.
We denken graag met je mee in het zoeken naar

 pz@therapeutisch-centrum.nl
Therapeutisch Centrum GGZ
t.a.v. afdeling HR
Nagelerweg 5
8304 AB Emmeloord
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