
Stichting Meesters in de Psychologie is voor haar team met vacaturejagers 
momenteel op zoek naar versterking: 
 

Coördinator Vacaturejagers 
Ben jij een (bijna afgestudeerde) basispsycholoog, kun je goed het overzicht bewaren en heb je een 
neus voor goede vacatures en de motivatie om je aan te sluiten bij een jong, ambitieus en hecht 
team basispsychologen? Ben jij bereid om een aantal uurtjes per week (gemiddeld ±2) te steken in 
het up-to-date houden van de vacaturepagina van onze website, het informeren naar het wel en wee 
van de vrijwilligers, het communiceren met werkgeversen het maandelijks bijwonen van de 
coördinatorenvergadering? 
Oftewel; wil jij onze nieuwe coördinator teworden in het vacaturejagers-team? Dan zoeken wij jou! 
 
Meesters in de Psychologie (afgekort MidP) is een stichting die zich ten doel stelt de positie van de 
basispsycholoog te versterken.Dit doen wij in de projectgroep vacaturejagers door middel van het 
plaatsen van relevante, interessante en uitdagende vacatures. MidP doet nog veel meer, zo 
organiseren we uiteenlopende activiteiten, hebben we een boekendienst, samenwerkingen met 
opleidingsinstituten voor interessante kortingen op cursussen en opleidingen, bieden we op onze 
website tools aan die het werk van de basispsycholoog vergemakkelijken en ga zo maar door. 
 
Wat bieden wij jou? 
-Je komt te werken in eengezellig team van vrijwilligers, inclusief borrels, heidagen en teamuitjes 
-Als eerste op de hoogte zijn van de activiteiten die MidP organiseert 
-Korting of gratis toegang bijactiviteiten (bijv. het congres of in company cursussen) 
-Mogelijkheden om je via ons krachtige platform te profileren en te ontwikkelen. 
 
Binnen MidP is veel mogelijk. Heb jij een goed idee? Dan gaan we dat samen waarmaken! Ook is er 
de mogelijkheid om mee te denken over, en/of te helpen bij het uitvoeren van taken bij de andere 
projectgroepen binnen de stichting. Kijk voor meer informatie over Meesters in de Psychologie op 
onze website.  
 
Interesse? 
Stuur ons dan je motivatie via het sollicitatieformulier op onze website of stuur een e-mail naar onze 
Secretaris Claire Dufrasnes (dufrasnes@meestersindepsychologie.nl). 
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