Vacature GZ-psycholoog - Psycholoog in Hoofddorp - 16 uur per week
Wil je deel uitmaken van een enthousiast, betrokken en gezellig team? Zoek je een baan
waarbij je deels zelf behandelingen uitvoert en deels onze basispsychologen aanstuurt als
supervisor? Kan je werkelijk contact maken met de ander? Geloof je ook dat de ‘klik’ tussen
therapeut en cliënt het belangrijkste is in een behandeling? Geloof jij ook in betere en
persoonlijkere zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Psycholoog in Hoofddorp
We zijn een kleinschalige psychologenpraktijk in Hoofddorp. Het team bestaat momenteel
uit 5 enthousiaste behandelaren: 1 GZ-psycholoog, 3 psychologen en 1 hypnotherapeut. Wij
hanteren geen wachtlijsten en de cliënt kan direct starten met zijn behandeling. Wij werken
met wetenschappelijk bewezen behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie, ACT
en EMDR. De therapeuten van Psycholoog in Hoofddorp hebben allen een groot hart voor
hun cliënten en helpen anderen graag om obstakels te overwinnen. Qua doelgroep zal je
vooral werken met lichte tot matige problematiek in de BGGZ.
In onze ogen is iedere cliënt uniek. Wij vinden het belangrijk om de behandeling samen met
de cliënt op te zetten en echt maatwerk te leveren: Vanuit de hulpvraag en de doelen van de
cliënt.
Wie jij bent
 Je vindt het leuk om het beste uit je collega’s te halen en je supervisie sluit aan bij de
vragen van de basispsychologen
 Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan de groei van een relatief jonge organisatie
 Je hebt een proactieve en ondernemende houding
 Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren om onze organisatie verder te optimaliseren.
 Je hebt een gezonde dosis therapeutisch lef en weet van aanpakken
Wat wij jou bieden
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige
werkomgeving. Werken in een organisatie met korte lijnen. Werken tijdens kantoortijden.
Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ – schaal 65.
Solliciteren
Als je nieuwsgierig naar ons bent geworden dan maken we graag kennis met je. We zien
graag jouw cv en sollicitatiebrief tegemoet!
Wil je graag eerst meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Monique van
der Hilst: e: monique@psycholooginhoofddorp.nl of t.: 06-30301286 .

