
Klinisch psycholoog (16-32 uur) 
 
Wil je graag als klinisch psycholoog aan de slag bij een specialistische GGZ instelling met een 
warme uitstraling en houd je ervan om te werken in een gezellig team? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Wanneer je als klinisch psycholoog bij Neuroscan aan de slag gaat, vervul je als regiebehandelaar een 
centrale rol in ons team. De klinisch psycholoog die er al is gaat zich steeds meer bezighouden met 
bestuurlijke taken die veel aandacht vereisen. De functie omvat onder meer de regie over de GZ-
psychologen, individuele casusbesprekingen, deelname aan het MDO, beschikbaarheid voor 
intercollegiale consultatie, en zelf behandelen van cliënten. 
 
Kwalificaties en vaardigheden 
Wij zoeken een enthousiaste klinisch psycholoog met leidinggevende kwaliteiten en passie voor het 
vak. Iemand die een hoge mate van zelfstandigheid heeft en een actieve bijdrage kan leveren aan het 
teamoverleg.  
 
Ons aanbod 
Een passend salaris volgens de CAO GGZ op basis van ervaring. Een prettige werkomgeving waarin je 
jouw kwaliteiten optimaal kunt inzetten voor onze cliënten. De praktijk is gemakkelijk bereikbaar met 
het openbaar vervoer en als je met de auto komt kun je vrij parkeren direct achter de praktijk. 
 
Lijkt het je leuk om eens een kijkje te nemen hoe het er bij ons aan toe gaat? Kom dan vrijblijvend 
kennismaken. Neuroscan is klein en zelfstandig. Onze praktijk is in Dordrecht, maar we werken ook 
veel vanuit huis. We zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en 
volwassenen. We zitten in een leuk pand op loopafstand van centrum en station, met fijne collega’s 
en een prettige sfeer. Naast kwaliteit vinden we plezier in het werk erg belangrijk. Heb je 
belangstelling? Je kunt je motivatie en CV sturen naar Marijke Hofstede. Als je nog vragen hebt, mag 
je haar ook bellen op tel. 078-6323636. Meer informatie over onze praktijk vind je op 
www.neuroscan.nl. 

 


