
Vacante vrijwilligersfunctie(s)   

 

Gezocht: Vacaturejager 
 

Ben jij een (bijna afgestudeerde) psycholoog, heb jij een neus voor goede vacatures en de motivatie 

om je aan te sluiten bij een jong, ambitieus en hecht team psychologen? Ben jij bereid om een uurtje 

per week te steken in het zoeken naar relevante vacatures, het up-to-date houden van de 

vacaturepagina van onze website en het communiceren met werkgevers? Oftewel; wil jij onze 

nieuwste aanwinst worden in het vacaturejagers-team? Dan zoeken wij jou! 

Wat wordt er van je verwacht? 

De website meestersindepsychologie.nl staat voor psychologen op de uitkijk en zoekt relevante, 

interessante en uitdagende vacatures. De vacaturejagers zijn voor MidP van groot belang! Ons team 

van vacaturejagers bestaat momenteel uit een aantal basispsychologen. Ieder neemt 1 dag van de 

week voor zijn rekening om de ingezonden vacatures uit de mailbox op de website te zetten.  

Naast het vacaturejagen zijn er binnen Meesters in de Psychologie veel mogelijkheden om op andere 

manieren je kwaliteiten te ontplooien en je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

Wat krijg je ervoor terug? 

Het vacaturejagers team vergadert een paar keer per jaar en heeft elk jaar een team uitje. Daarnaast 

worden er door Meesters in de Psychologie regelmatig activiteiten georganiseerd, waarvan jij als 

eerste op de hoogte bent. Minstens twee keer per jaar komen alle vrijwilligers van Meesters in de 

Psychologie bij elkaar om te borrelen en spelletjes te doen, we hebben daarnaast op regelmatige 

basis heidagen. 

Kijk voor meer informatie over Meesters in de Psychologie op onze website. Indien er naar aanleiding 

van de vacature nog vragen zijn, neem dan contact op met Claire Dufrasnes 

(dufrasnes@meestersindepsychologie.nl). 

Ben je enthousiast? Vul dan het sollicitatieformulier in op de website. Wij zijn met name benieuwd 

naar wat je doet en waarom je je bij Meesters in de Psychologie zou willen aansluiten. Wij zien je 

reactie graag tegemoet! 


