Werken binnen een uniek GGZ team:

BASIS PSYCHOLOGEN (24-36 UUR)
MiCare Heerlen
Wegens uitbreiding van onze afdeling GGZ zijn wij op zoek naar een aantal basis psychologen.
Kun jij je goed in mensen inleven en vind je het leuk om het menselijk gedrag te bestuderen en diagnoses van psychologische of emotionele klachten of stoornissen vast te stellen? MiCare staat voor laagdrempelige interdisciplinaire zorg op maat met persoonlijke aandacht. Lijkt het je interessant om als basis psycholoog binnen een interdisciplinair
team te werken? Dan is deze vacature misschien iets voor jou.

Onze organisatie
MiCare GGZ is een onderdeel van een zorginstelling waar ambulante GGZ wordt aangeboden aan volwassenen, binnen
de mono- en multizorg. Bij MiCare GGZ werken wij vanuit de gedachte dat iedereen een waardevol leven verdiend en tevens de kwaliteiten en de kracht heeft zich (verder) te ontwikkelen. Het team bestaat uit meerdere (GZ)-psychologen, een
revalidatiearts, fysiotherapeuten, een psychomotorische therapeut, ergotherapeuten, een diëtist en diverse stafmedewerkers. Daarnaast hebben we een handtherapeut in huis. Wij bieden een informele omgeving waar zorg voor mensen
centraal staat en waar aandacht en betrokkenheid voor onze cliënten en collega’s uit elk detail spreekt.

Jouw functie
Als basis psycholoog werk je binnen de GGZ. Je werkt onder leiding van de regiebehandelaar binnen een specialistisch
team.

Onze verwachtingen van jou
•
•
•
•
•
•
		
•
•
•

Je bent een gediplomeerd psycholoog met een LOGO verklaring
Je bent een teamplayer, maar je kunt ook zelfstandig werken;
Je bent een mensenmens, je hebt empathie voor anderen;
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bent in staat om integrale behandeldoelen op te stellen;
Je bent in staat om cliënten advies te geven over relevante kwesties omtrent hun psychische
en/of emotionele gezondheid;
Je kunt (individueel als ook met team) de behandeling en resultaten van een cliënt evalueren;
Je hebt een actieve deelname aan het interdisciplinair overleg;
Je bent bekend met behandelmethoden, zoals ACT en CGT;

Verder vinden we het belangrijk dat je net als ons, de MiCare-waarden uitdraagt:
SAMEN: Ons team bestaat uit een revalidatiearts, psychiater, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, basis- en GZ-psychologen, een psychomotorisch therapeut, een diëtist en stafmedewerkers. Wij zijn mensen mensen die niet alleen zeggen
dat we mensen écht willen helpen, maar dit ook doen. Wij werken samen om onze cliënten de meest passende zorg te
kunnen verlenen. Door onze kennis en ervaring te bundelen, zijn wij in staat om de kwaliteit van de zorg van onze cliënten
continu verder te verbeteren.

DICHTBIJ: Wij staan dichtbij onze cliënten. We zijn betrokken bij onze cliënten en diens familie. We nemen de tijd om naar
onze cliënten te luisteren en te informeren naar hun klachten, wensen en mogelijkheden. Daarnaast dragen we zorg voor
een prettige, warme sfeer in huis zodat cliënten zich bij ons op hun gemak voelen.
FOCUS: We focussen ons op mogelijkheden. We kijken samen met onze cliënten naar de mogelijkheden om op fysiek alsook mentaal vlak het meest optimale uit hun behandeling te halen. We leren hun nieuwe vaardigheden en manieren om
met hun beperking(en) om te gaan en zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten op te pakken.
TOEGANKELIJK: Bij ons staat de cliënt centraal. Wij hanteren korte wachtlijsten. Kunnen wij niet helpen? Dan zorgen wij
ervoor dat de cliënt op de juiste plaats terechtkomt. We zijn open en gemakkelijk benaderbaar voor cliënten, voor elkaar
alsook voor partijen die met ons willen samenwerken. Om kwaliteit te leveren, is meer nodig dan kennis en ervaring. Het
MiCare-team maakt het verschil door haar enthousiasme, betrokkenheid en passie om mensen écht te helpen.
ENTHOUSIAST & MOTIVEREND: Wij zijn gedreven in ons werk. We willen voor elke cliënt het best mogelijke resultaat.
Op motiverende wijze dagen wij daarom cliënten uit om het maximale uit zichzelf te halen. We zijn gericht op kansen,
mogelijkheden en kwaliteiten. Onze cliënten worden actief bij onze zorgverlening betrokken. Wij geloven in de kracht van
onze cliënten en motiveren hen om zelf actief mee te werken aan hun eigen herstel. Wij halen voldoening uit hetgeen wij
voor onze cliënten en voor elkaar kunnen betekenen. In onze organisatie heerst een prettige sfeer onder collega’s die ten
goede komt aan de zorg van onze cliënten.

Onze eisen
Om in aanmerking te komen voor de functie basis psycholoog bij MiCare, heb je de opleiding tot basis psycholoog afgerond met, bij voorkeur master klinische en gezondheidspsychologie en een LOGO verklaring. Bovendien heb je een
proactieve instelling; beschik je over goede sociale en communicatieve vaardigheden; kun je je goed inleven en ben je
empathisch en betrouwbaar.

Wat wij jou bieden
•
•
•
•

Een dienstverband met een arbeidstijd van 24-36 uur per week
Een marktconform salaris passend bij je functie en ervaring
Een uitdagende functie in een enthousiast, gezellig en gemotiveerd team;
Eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden;

Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.micare-health.nl
of kun je contact opnemen met Jessica Hollewijn (045-785 14 80).
Heb je interesse in deze vacature? Aarzel dan niet langer en maak jouw belangstelling voor deze vacature kenbaar.
Mail jouw CV en motivatie naar jessica.hollewijn@micare-health.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

CBS-weg 15
6412 EX Heerlen
T 045-7851480
www.micare-health.nl

