
Vacature Stagiair Psycholoog  
Dijk & Van Emmerik is per direct op zoek naar een stagiair psycholoog. Ben jij gedreven, leergierig 
en zelfstandig en zoek jij een stage voor 24-32 uur in de week? Lees dan snel verder.  

Over ons 
Onze slogan is 'passie voor mens en werk'. Alles wat we doen is erop gericht om de beste mensen, op 
hun best, op de beste plek te krijgen. Iedere dag zijn we bezig met oplossingen voor heel diverse 
arbeidsvraagstukken of andere werkgerelateerde uitdagingen van onze opdrachtgevers. Dijk & Van 
Emmerik is gespecialiseerd in Assessment Centers, burn-out preventie, coaching, re-
integratiebegeleiding, outplacement en het geven van trainingen en workshops. Alles op maat en met 
oog voor de wensen van de opdrachtgever en kandidaat.  
 
Onze opdrachtgevers zijn vaak organisaties, van musea en zorginstellingen tot accountancy-, 
consultancy-, en advocatenkantoren en MKB. Maar we helpen ook mensen die door het UWV via 
Werkfit- en Naar Werk-programma's worden aangemeld. Onze aanpak is professioneel en persoonlijk, 
dit is iets wat onze opdrachtgevers en klanten zeer waarderen, blijkt steevast uit evaluaties.  

Wat je doet  
Als stagiair psycholoog:  
 

• Leer je om onze dienstverlening op het gebied van bedrijfszorg, re-integratie, outplacement 
en assessments uit te voeren en te versterken. 

• Breng je mensen in beweging door middel van loopbaanbegeleiding en coaching. 

• Onderzoek je wat voor werk past bij mensen en help je hen dit werk ook te vinden. 

• Voer je (onder supervisie) Assessment Centers uit voor uiteenlopende vraagstukken. 

• Begeleid je (onder supervisie) mensen bij het zoeken naar een nieuwe baan na ontslag of 
ziekte.  

 
Kortom, een dynamische en veelzijdige stage waarin je de kans krijgt om je op verschillende gebieden 
te oriënteren en te ontwikkelen.  

Hier kom je terecht  
Je komt te werken in een hecht en divers team waarin er ruimte is voor persoonlijke aandacht voor 
klanten, opdrachtgevers en natuurlijk voor jou. We hebben er plezier in om professioneel te werken 
en aan de hoogste standaarden te voldoen. Natuurlijk ligt de focus op jouw persoonlijke en 
professionele ontwikkeling; je kunt bij ons je ervaring uitbouwen. Medewerkers krijgen vertrouwen en 
de sfeer is informeel. We lunchen graag samen.  

Jouw profiel  
Je zit in de afrondende fase van de masteropleiding psychologie (richting sociale psychologie of arbeid- 
en organisatiepsychologie). Je hebt een lerende houding, bent proactief, leergierig, enthousiast en 
zelfstandig. Deze stage past in jouw ontwikkeling en je neemt zelf genoeg mee om bij Dijk & Van 
Emmerik een unieke factor te zijn. Verder ben je creatief en ondernemend. Je ziet kansen en hebt altijd 
wel nieuwe ideeën.  

Vijf redenen  
Waarom dit iets voor jou is   



 
 Omdat je in de afrondende fase van de 
master Psychologie zit en een leuke, veelzijdige 
stage zoekt. 

 

 Omdat je kennis en/of ervaring hebt met 
(een deel van) onze diensten.  

 
 Omdat je in staat bent onze doelen goed in 
beeld te houden, vlot de essentie van 
vraagstukken te herkennen en altijd kansen ziet 
om de diensten van Dijk & Van Emmerik onder 
de aandacht te brengen.  
 
 Omdat je energie krijgt van creatieve 
oplossingen voor cliënten, vooral als je hen helpt 
die zelf te bedenken.  
 

 
 Omdat je affiniteit hebt met bedrijfszorg 
zonder liefhebber te zijn van protocollen.  
 
 
 
 
 

Het gaat om een stage van 24-32 uur per week. Zoals de rest van Nederland werken wij tegenwoordig 

hybride.  

Ben jij de stagiair die we zoeken?  
Stuur dan je cv en motivatiebrief naar receptie@dijkenvanemmerik.nl. Voor vragen over deze vacature 

kun je contact opnemen met Flores van Emmerik op het nummer 020 - 609 77 00. Een Assessment 

Center is onderdeel van de procedure. De sluitingsdatum is 31 januari 2022; de gesprekken vinden 

plaats in de eerste weken van februari. 


