
Sanitas Kliniek locatie Amsterdam (Bos en Lommer) –Basis Psycholoog (24 tot 36 uur) 

Aan de slag als psycholoog in een leuk team met deskundige collega’s? 
Sanitas Kliniek heeft een leuk, multidisciplinair team met deskundige collega’s. 
Wij werken vanuit een patiëntgerichte behandelvisie met een uitdagende doelgroep 

Sanitas Kliniek biedt specialistisch geestelijk gezondheidszorg aan patiënten met psychische 
stoornissen en/of systeemproblemen die een belemmering vormen in hun dagelijks leven. We 
bieden basis ggz,  specialistische ggz en jeugd ggz. Ons aanbod is vraag gestuurd, geprotocolliseerd 
en patiëntgericht. Wij zijn van mening dat de relatie tussen cliënt en therapeut de grootste bijdrage 
levert aan de behandeling. 

Functieomschrijving 
Je behandelt volwassenen en/of jeugdigen met een verscheidenheid aan klachten, zowel face-to-face 
als met behulp van e-Health programma’s. Daarnaast ben je in staat zelfstandig een caseload te 
dragen en te coördineren. 

Profiel 

 Je bent een ervaren psycholoog bij voorkeur voor minimaal 2 á 3 jaar relevante 
werkervaring; 

 Je bent een innovatieve behandelaar met visie op de zorg en je wilt bijdragen aan de 
ontwikkeling van onze behandelprogramma’s; 

 Je bent secuur, flexibel en zelfstandig; 
 Affiniteit hebben doelgroep die een niet-westerse migratie achtergrond hebben. 
 Je beschikt over heldere schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden; 
 Je hebt bij voorkeur de basisopleiding CGT gevolgd; 
 Ervaring met EMDR en cognitieve gedragstherapie zijn een pre. 

Aanbod 
Wij bieden een prettige werkplek in een enthousiast en inspirerend team waarin kwaliteit van zorg 
en zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan. Daarnaast bieden wij arbeidsvoorwaarden conform de 
cao GGZ, FWG 60. Wij werken in kleine teams, zodat we op een laagdrempelige en persoonlijke 
manier met elkaar samenwerken. Vanuit het management word je gestimuleerd om binnen de zorg 
te innoveren en jezelf te ontwikkelen door middel van bijscholing en cursus. 

Reageren 
Voor deze functie moet je voldoen aan de eisen die in bovenstaand profiel worden geschetst. 
Geschikt voor deze functie? Stuur ons jouw motivatiebrief en cv toe. Meer informatie over de functie 
of over Sanitas Kliniek? Neem contact op met ons op via sollicitatie@sanitaskliniek.nl 

 


