
 
 
 
 
Vacature basispsycholoog arbeidsdiagnostiek (kl/ neuro/ A&O) 
 
Ben jij die afgestudeerde psycholoog in de richting klinische, neuropsychologie of A&O/A&G, met 
interesse in de overige genoemde richtingen? In het bezit van de BAPD? Ben jij op zoek naar een 
functie waarin je zelfstandig kunt werken, autonomie en afwisseling hebt? Waarbij cliëntcontact 
wordt gecombineerd met analytische, advies- en schrijfvaardigheden?   
 
Dan hebben wij een interessante vacature voor jou.  
 
Het Blikveld is een arbeidspsychologisch adviesbureau dat zich richt op het uitvoeren van 
psychologische onderzoeken gericht op arbeid. Naast het in kaart brengen van de psychische, 
verstandelijke en/ of neuropsychologische problematiek geven onze onderzoeken inzicht in de 
arbeidsmogelijkheden, de begeleidingsbehoefte in werk en advies over passende hulpverlening. 
Naast onderzoeken verzorgen wij trainingen en zijn wij bezig om een interventietak in de richting 
A&G op te zetten. 	
 
Wij zijn op zoek naar een psycholoog met één tot drie jaar ervaring op het gebied van 
psychologische diagnostiek (startdatum zo snel mogelijk). Het betreft een functie voor 24-32 uur per 
week.  
 
De functie: 

• Het zelfstandig uitvoeren van arbeidspsychologische onderzoeken: het voeren van intake- 
en adviesgesprekken, het samenstellen en uitvoeren van een testprogramma, het vertalen 
van de resultaten naar concrete en praktische adviezen en deze beschrijven in een 
uitgebreide rapportage; 

• Het verzorgen van trainingen over psychische problematiek en arbeid; 
• Onderhouden van contacten met opdrachtgevers; 
• Zelfstandig werkzaam op verschillende locaties, voornamelijk in de regio Noord-Brabant (in 

bezit zijn van een auto is door de wisselingen van werklocaties een vereiste); 
• Enige ervaring in het geven van psychologische behandeling is een pre, om zodoende te 

kunnen participeren in het verbreden van onze dienstverlening. 
 
Wij bieden:  

• Een klein team van betrokken psychologen; 
• Korte lijntjes en een zorgvuldig inwerktraject; 
• De mogelijkheid om te leren en te specialiseren; 
• Zelfstandigheid en flexibiliteit. 

 
Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en CV. Deze kun je sturen naar info@hetblikveld.nl. Voor 
vragen kun je ons bereiken op 06-50837283/ 06-50837294 
 
 


