Vacature: GZ-psycholoog op ZZP basis
Praktijk Zonneschijn is op zoek naar een betrokken, deskundige en ervaren GZ-psycholoog.
Praktijk Zonneschijn is een kleinschalige praktijk in Heemstede voor psychologische hulpverlening voor
kinderen/jongeren en hun ouders. Binnen de praktijk vinden wij een persoonlijke aanpak en maatwerk heel
belangrijk. Naast het kijken naar waar de cliënten tegen aanlopen, hebben wij altijd aandacht voor de unieke
persoon en zijn/haar krachten en kwaliteiten. Deze zetten wij in bij de behandeling om daarmee een positieve
groei en ontwikkeling te bewerkstelligen.
Binnen de praktijk behandelen wij kinderen en jeugdigen binnen de Basis GGZ met verschillende soorten
problematiek, o.a. op het gebied van gedrag, concentratie, angsten, dwang, somberheid en trauma’s. Wij
bieden hierin zowel diagnostiek als behandeling (individueel, ouders, groep).
Zie voor meer informatie onze website www.praktijkzonneschijn.nl.
Wat bieden wij?
- Samenwerking op ZZP basis. Wij zorgen dat je goed kan werken en we rekenen af op uurbasis
- Start zo snel mogelijk
- Werkdagen in overleg
- Goede inwerkperiode
- Een groeiende organisatie met afwisselende problematiek en werkzaamheden, met veel mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen.
- Klein gezellig team waarbinnen veel wordt samengewerkt.
Wat zoeken wij?
- Je bent een BIG-geregistreerd GZ-psycholoog.
Een GZ-psycholoog met affiniteit voor werken in de BGGZ met kinderen/jongeren en hun ouders.
- Je kunt regiebehandelaar zijn bij één of meerdere andere collega’s en kan werkbegeleiding geven aan
basispsychologen/orthopedagogen.
- Je hebt brede / actuele kennis over de verschillende behandelmethoden en toetsinstrumenten.
- Je kunt zelfstandig intakegesprekken voeren, psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren, de (voorlopige)
diagnose stellen en adviezen geven voor verdere behandeling en eventuele doorverwijzing.
- Je bent in staat om cliënten individueel of in groepsverband te behandelen en klachtenreductie te creëren
door de inzet van een kortdurende generalistische behandeling.
- Je kunt gemakkelijk contact maken met kinderen/jongeren en ouders/verzorgers. En je kunt op verschillende
niveaus, op een passende manier, jouw kennis en kunde overdragen.
- Je bent zorgvuldig, voert eigen regie en beschikt over goede contactuele vaardigheden om actief contact te
zoeken met collega’s in- en extern.
- Je bent proactief en je komt met voorstellen om de zorg binnen Zonneschijn nog beter te maken.
- Je hebt een goede taalvaardigheid en je bent ondernemend en zelfstandig
Procedure
- Als je interesse hebt, mail dan een motivatiebrief en CV naar Aimée van de Weijer-Drontmann;
avandeweijer@praktijkzonneschijn.nl
- De vacature zal pas sluiten zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden.
Vragen?
Als je nog vragen hebt kan je contact opnemen met Aimée van de Weijer-Drontmann.
avandeweijer@praktijkzonneschijn.nl / 06-24457539

