Wij zoeken een psycholoog
Balans & Impuls
Balans & Impuls is een psychologisch trainings- en adviesbureau en zet zich in voor behoud van
gezondheid en weerbaarheid in (veeleisende) werk- en privélevens. We werken sinds 1997 aan
herstel en arbeidsintegratie. Balans & Impuls gelooft in structurele oplossingen en duurzaam herstel
en werkt zodoende niet probleem- maar oplossingsgericht. Wij bieden onze psychologen een grote
mate van ruimte en zelfstandigheid in de behandelpraktijk die een bandbreedte heeft van preventie
tot en met 2e lijnsproblematiek. Hierbij kunnen uitgebreide onderzoeken en medisch specialisten
zoals een revalidatiearts en psychiater worden ingezet. Onze cliënten zijn afkomstig van Politie en
Ambulancediensten, groot- midden- en kleinbedrijf tot vervoerders, grote GGZ- en
overheidsinstellingen. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een grote mate aan openheid,
onderlinge steun en aanspreekbaarheid. Als u een praktische, zelfstandige en creatieve inslag heeft
zult u zich bij ons thuisvoelen.

We zoeken
We zoeken een psycholoog met minimaal 1 jaar werkervaring. We vinden het prettig als hij/zij
minimaal 24 uur per week werkt. Het spreekt hem/haar aan om in een groeiende onderneming een
bijdrage te leveren aan een professioneel gezicht. Hij/zij werkt samen met bedrijfsartsen en
leidinggevenden en heeft naar hen een adviserende rol.
Deze vacature is voor de regio Randstad. Balans & Impuls heeft hier vestigingen in Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam. De standplaats wordt bepaald in overleg met de betrokkene.
Kandidaten met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse worden uitdrukkelijk
uitgenodigd te reageren.
Functie eisen
• Opleidingsniveau universitair klinische of arbeid- en organisatie psychologie
• Minimaal 1 jaar werkervaring
• Psychologisch ervaring praktisch en doelgericht kunnen inzetten
• Zelfstandig en verantwoordelijk werken
• Goede representatieve en communicatieve vaardigheden
Werkzaamheden
• Behandeling en psychologische ondersteuning van cliënten
• Psychodiagnostiek
• Advisering/overleg met o.a. opdrachtgevers, leidinggevenden, bedrijfsartsen
• Dossiervoering rond cliënten en relaties
• Relatiebeheer
• Evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening

We bieden
We bieden samenwerking binnen een enthousiast team waarin jou inzet telt en gewaardeerd wordt,
een intensief opleidingstraject en werkbegeleiding. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Salaris
is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Solliciteren
Herken jij je in bovenstaand profiel, dan nodigen wij je van harte uit je motivatiebrief en CV per email te zenden naar jpzwolle@balans-en-impuls.nl t.a.v. mevrouw H. Bakker. Voor informatie over
Balans & Impuls zie onze website www.balans-en-impuls.nl, Linkedin of Youtube, of bel met Jan
Paul Zwolle 070-3922261

Selectieprocedure
Na het eerste contact volgt een informatief telefonisch gesprek. Vervolgens wordt een casus en
enkele assessment (vragenlijsten) toegestuurd. Tenslotte is er een gesprek met onze directeur op
ons hoofdkantoor.

