We Are

HIRING
Vacature
Psycholoog

In verband met groei zijn wij samen met onze collega’s
van OCA Enschede op zoek naar een psycholoog die het
leuk vindt om in ons hechte team te werken. Wij zijn op
zoek naar een psycholoog die het leuk vindt om zowel
eerstelijnsbehandelingen als multidisciplinaire
behandelingen te verrichten, samen te werken met
verschillende disciplines en de psychologie bij Novum
Zorg verder uit te breiden.

Meer info of solliciteren?
06 19 72 94 45
b.dekroon@novum-zorg.nl
Stationsplein 1B, Enschede

Wij zijn
Novum Zorg is een eerstelijnspraktijk waar een diverse
doelgroep wordt gezien met een breed scala aan klachten. Het
team bestaat uit meerdere psychologen en fysiotherapeuten
die nauw met elkaar samenwerken en een hecht team vormen.
Als psycholoog bij Novum Zorg zul je cliënten gaan behandelen
met verschillende problemen, waaronder burn-out,
angstklachten, stemmingsklachten en slaapproblemen (Basis
GGZ).
OCA is een instelling voor Medisch Specialistische Zorg en
Werk & Re-integratie trajecten. Wij zijn gespecialiseerd in het
behandelen van chronische pijnklachten en andere
complexere problematiek. Wij bieden multidisciplinaire
programma’s waarin revalidatieartsen, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten en psychologen samenwerken. Daarbij gaan
wij uit van een biopsychosociaal model.
Wij zoeken
Per direct een enthousiaste, zelfstandige en leergierige
psycholoog die zowel zelfstandig als in multidisciplinair
verband kan werken. Je pakt klussen graag en snel op, denkt in
mogelijkheden en vind je het belangrijk om nieuwe
behandelinzichten bij te houden en in te zetten om zo cliënten
optimaal te begeleiden naar een gezonder en actiever bestaan.
Je vindt het leuk om nieuwe producten en interventies te
ontwikkelen en Novum Zorg verder op de kaart te zetten. Je
werkt op parttime basis voor ongeveer 3 dagen per week.

Wij vragen
Aantoonbare affiniteit en ervaring op het gebied van BGGZ;
Ervaring met cognitieve gedragstherapie;
Ervaring met EMDR en ACT zijn een pré;
Een proactieve houding.
(Mogelijkheid tot) NIP-registratie en LOGO-verklaring zijn
een pré.
Wij bieden
Een veelzijdige aanstelling binnen een dynamische organisatie
waarin je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen, zelfstandig een
breed scala aan klachten te behandelen en samen te werken in
een interdisciplinair team dat altijd zoekt naar nieuwe kansen,
mogelijkheden en verbeteringen in ons behandelaanbod. Je
verzorgt intakegesprekken, diagnostiek en individuele
behandeling, welke bestaat uit o.a. psycho-educatie en cognitieve
therapie. Een marktconforme betaling spreekt voor zich.
Meer info of solliciteren?
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met
Britt de Kroon via telefoonnummer: 31 6 19 72 94 45 of per email
via b.dekroon@novum-zorg.nl
Je kunt solliciteren door je motivatie en CV per email te sturen
aan Britt de Kroon via b.dekroon@novum-zorg.nl

