VACATURE BASISPSYCHOLOOG
Voor onze locaties in Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Utrecht zijn wij op zoek naar
enthousiaste en betrokken basispsychologen met een beschikbaarheid van 24 tot 40 uur.
Klinkt dit nu al interessant? Lees dan snel verder!

Over de functie
Als basispsycholoog bij Psycholoog Nederland behandel je GGZ-cliënten binnen zowel
mono- als multidisciplinaire trajecten met diverse problematiek. Je werkt binnen een
behandelteam waar ieder zijn eigen specialisme heeft. Je leert dus ontzettend veel van
elkaar. Elk behandelteam wordt geleid door een ervaren GZ-psycholoog.
Veel van onze cliënten melden zich aan met klinische stoornissen zoals een depressie,
angststoornis of burn-out. Samen met jouw behandelteam denk je na over het opstellen van
een behandelplan op maat. Hierbij bestaat de vrijheid om te kijken naar wat de cliënt
specifiek nodig zal hebben. In de praktijk houdt dit in dat we er regelmatig voor kiezen om de
onderliggende karakterologische problematiek te behandelen. Bij Psycholoog Nederland
behandel je niet alleen de diagnose, maar help je de persoon.
Het deelnemen aan het wekelijkse multidisciplinair overleg en cliëntbesprekingen behoren
ook tot jouw takenpakket. Daarnaast is het als basispsycholoog ook mogelijk om
groepsbehandelingen te geven. Denk hierbij aan: assertiviteit, zelfbeeld en mindfulness.

Werken bij Psycholoog Nederland
Onze organisatie is te omschrijven als groeiend, ruimdenkend en toegankelijk. We vinden
het belangrijk om ons persoonlijk en gelijkwaardig op te stellen. Werken bij Psycholoog
Nederland betekent werken in een enthousiast team met toegewijde collega’s waar je jezelf
kunt zijn. We werken hard, maar lachen ook hard samen. Regelmatig organiseren we dan
ook teamuitjes en borrels.
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Hilversum, waar zowel ondersteunende afdelingen als
diverse behandelteams te vinden zijn. Op de behandellocaties Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht vind je voornamelijk behandelteams.

Waar wij blij van worden
● Minimaal 24 tot 40 uur beschikbaar;
● Minimaal 2 jaar relevante werkervaring (ná het behalen van je diploma) in een
GGZ-omgeving, waarvan ook op multidisciplinair niveau;

● Ervaring met de diagnoses: angst- en stemmingsstoornissen, burn-out,
obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, trauma- en stressgerelateerde
stoornissen;

● Ervaring met behandelmethodes als CGT en EMDR;
● Ervaring met schematherapie (pré).

Belangrijk
● In het bezit van een geldige LOGO-verklaring;
● Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s kan onderdeel
uitmaken van de procedure om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie.

Arbeidsvoorwaarden
● Een salaris tussen € 3760,- en € 4883,- bruto per maand (FWG 60), op basis van
een 36-urige werkweek;

● We bieden een aantrekkelijk budget voor het volgen van opleidingen;
● Vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (8,33%);
● Reiskostenvergoeding.

Meer informatie en solliciteren
Ben je al enthousiast, maar heb je nog vragen? Je kunt ons via verschillende kanalen
bereiken:
E-mailadres: hr@psycholoognederland.org
HR-telefoon: 06-28434187 (bel of app ons)
Geen vragen meer? Dan zien wij graag jouw motivatiebrief en cv terug per mail.

