
 

Vacature 

 

Masterpsycholoog 
Rotterdam en Den Haag – uren in overleg 
 

    

 Voor jou Van jou  

    

 • Flexibele werktijden 

• Mogelijkheid om thuis te werken en 

zelf jouw werktijden in te delen 

• Ruimte om je expertise verder te 

ontwikkelen 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden + 

laptop en telefoon 

• Een goed marktconform salaris 

• Masteropleiding tot psycholoog  
• Bezit van basisaantekening 

psychodiagnostiek 

• Affiniteit met ouderen 

• Positieve en leerbare houding 

• In bezit van een auto 

 

 

    

 

 

Jouw koers 
Heb jij een masteropleiding tot psycholoog en heb je affiniteit met ouderen? 

Kom ons team versteken als masterpsycholoog bij Novicare in de omgeving 

Rotterdam en Den Haag! Jij voert diagnostiek en (mediatieve) 

behandelingen uit voor ouderen met complexe, chronische problematiek. 

Daarvoor krijg jij een uitstekend marktconform salaris én flexibele 

werktijden. Bonus is dat je begeleid wordt door een GZ psycholoog, dit 

draagt bij aan het ontwikkelen van jouw verdere expertise. Benieuwd naar 

meer? Lees dan snel verder … 

 

 

Jouw werkzaamheden als masterpsycholoog? 
Als masterpsycholoog bij Novicare in Rotterdam en Den Haag help je ouderen met 

complexe, chronische problematiek. Daarvoor doe je het volgende: 

• Je voert (mediatieve) behandelingen uit. 

• Je betrekt familieleden, mantelzorgers of het zorgteam bij de behandeling. 

• Je levert een bijdrage aan multidisciplinaire overleggen. 

• Je denkt mee aan de invulling van de ontwikkelagenda van Novicare. 

• Je reist met de auto tussen samenwerkingspartners. 

 

 

Over Novicare 
Novicare levert specialistische behandelzorg aan ouderen en mensen met een 

verstandelijke beperking. Dit wordt gerealiseerd door en voor behandelaren in de 

VVT- en VG-sector. Daarnaast adviseren we behandeldiensten geven we scholing.  

 

Als één van onze behandelaren ben jij erg belangrijk voor ons. Wij vinden het 

belangrijk dat jij flexibel jou werkzaamheden kan uitvoeren, we hebben aandacht 

voor jou als persoon en je staat er niet alleen voor! Bij Novicare kom je terecht in 

een groot netwerk van expertise en ondersteuning. Daarnaast bieden we 

georganiseerde symposia, scholingen en intervisie met je vakgroep. Er is dus bij ons 

ruime mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen! 

 

 

Jouw Kracht 



  

Als masterpsycholoog bij Novicare in Rotterdam en Den Haag word je ingezet voor 

diagnostiek en (mediatieve) behandeling van ouderen met complexe, chronische 

problematiek. Daarnaast verwachten wij het volgende van jou: 

 

• Masteropleiding tot psycholoog. 

• Bezit van basisaantekening psychodiagnostiek. 

• Affiniteit met ouderen. 

• Positief ingesteld, leergierig en professioneel verantwoordelijk. 

• In bezit van een auto, omdat je reist tussen samenwerkingspartners. 

 

 

Jouw Keuze 
Als masterpsycholoog bij Novicare in Rotterdam en Den Haag kom je te werken in 

een omgeving die zich blijft ontwikkelen. Daarnaast mag jij het volgende van ons 

verwachten: 

• Een goed marktconform salaris. 

• Zelf je werktijden indelen. 

• De mogelijkheid om thuis te werken of op locatie. 

• Ruimte om je expertise verder te ontwikkelen. 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden + een eigen laptop en werktelefoon. 

 

 

Jij en ons team? 
Jij bent een absolute aanvulling voor ons team als je positief, flexibel en verbindend 

bent en buiten de kaders kunt denken. Ons team kan niet wachten op jouw komst! 

 

 

Pak het moment 
Wil jij graag aan de slag als masterpsycholoog? Stuur dan je CV en motivatiebrief 

naar sollicitatie@novicare.nl. En binnen twee werkdagen ontvang je al een reactie. Ik 

kom graag met jou in contact! 

 

Eerst nog een vraag? Of even kennismaken? Dat mag! Ik, Suzan Geelen (regioleider 

West-Nederland) kom graag met je in contact. Dat kan via WhatsApp, telefonisch 

(06-48080748) of per mail: SGeelen@novicare.nl. 

mailto:sollicitatie@novicare.nl

