Psycholoog | Careyn Maria-Oord Vinkeveen | 16-32 uur
Dit ga je doen
Vanwege zwangerschapsverlof zijn wij vanaf 1 juni tot 1 december 2022 op zoek naar een
enthousiaste psycholoog die affiniteit heeft met de doelgroep ouderen. We bieden je een
functie van 16-32 uur per week, afhankelijk van je eigen wensen.
Je krijgt in Maria-Oord de gelegenheid om met verschillende doelgroepen aan de slag te
gaan en bent lid van het multidisciplinair behandelteam. Er is een nauwe samenwerking met
de directe collega-psychologen, maar ook met artsen en paramedici. Het psychologenteam
bestaat momenteel uit drie GZ-psychologen, één psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
en één masterpsycholoog. De psychologen nemen deel aan het samenwerkingsverband van
de PgD (psychologische expertise voor de verpleeghuiszorg). Tevens maak je deel uit van de
vakgroep psychologie Careyn regio Utrecht West.
Naast (neuro)psychologisch onderzoek bestaan de werkzaamheden uit het begeleiden en
behandelen van individuen en groepen, zowel intra- als extramuraal. Verder adviseer je
teams die werkzaam zijn binnen de zorg en lever je een bijdrage aan scholingsactiviteiten.
Als GZ-psycholoog kan je daarnaast ook werkbegeleiding geven.

Hier ga je werken
Nergens anders vind je zo veel specialismen op één plek als hier, midden in het dorp, naast
de kerk en vlakbij de supermarkt. Bewoners lopen naar buiten en het dorp komt gewoon
binnen. Alles is op loopafstand en Maria-Oord heeft een kleinschalig karakter. Er zijn twee
revalidatieafdelingen (CVA en orthopedisch), een NAH-/Korsakovafdeling, een afdeling
gerontopsychiatrie, een somatiekafdeling, verschillende pg-afdelingen en
dagbehandelingen.

Wat verwachten wij
Je bent een (WO-)gediplomeerd, deskundig en gemotiveerde psycholoog. Je hebt affiniteit
met de doelgroepen en bij voorkeur ervaring in de ouderenzorg. Het hebben van een BIGregistratie als GZ-psycholoog is een pré. Verder ben je communicatief vaardig,
verantwoordelijk, stressbestendig en proactief.

Wat wij bieden
We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie waar je wordt aangestoken door het
enthousiasme en de gedrevenheid die er heerst. We bieden je een plek waar je je verder
kunt ontwikkelen en een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het werkplezier van onze
medewerkers. Je wordt afhankelijk van je opleiding ingeschaald in functiegroep 60,
maximaal € 4.886,73 of in functiegroep 65, maximaal € 5.752,21 van de CAO VVT bij een 36urige werkweek. Bij deze CAO hoort ook een eindejaaruitkering van 8,33% en vakantiegeld
van 8% van je jaarloon. Daarnaast word je opgenomen in pensioenfonds Zorg en Welzijn
(PFZW).

Interesse?
Solliciteren kan via www.werkenbijcareyn.nl of per mail werken@careyn.nl. Mogelijk heb je
na het lezen van deze vacature nog vragen. Bel of mail dan gerust naar Margina YildirimGorter, GZ-psycholoog (m.gorter@careyn.nl, 06-50989151) en Claire Thorn, GZ-psycholoog
(c.thorn@careyn.nl, 06-20117860).

