Huisartsenpraktijk Om de Noord is op zoek naar een basis psycholoog (M/ V) voor maximaal
4 dagen per week (34 uur)
Dit ben jij!
Als psycholoog beschik je over goede sociale vaardigheden. Met jouw betrokkenheid en
sterke communicatieve vaardigheden weet je patiënten te stimuleren en motiveren. Jij vindt
het een uitdaging om met een diverse doelgroep te werken bestaand uit patiënten van elke
leeftijd. Je bent zelfstandig en assertief en vindt het leuk om te werken binnen een gezellige
grote praktijk.
Functieomschrijving
Als psycholoog breng je in enkele gesprekken de problemen van een patiënt in kaart en kom
je tot een advies, behandeling of een doorverwijzing binnen de GGZ. Je ondersteunt daarbij
de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale
problemen. Je draait zelfstandig een spreekuur. Complexe casussen kan je altijd in
teamverband bespreken, zowel met de huisarts als met jouw collega POH-GGZ. Je komt in
een team te werken met 5 huisartsen, 5 praktijkondersteuners, 6 doktersassistenten en een
praktijkmanager. Als poh-ggz help je ook mee bij de deskundigheidsbevordering van ons
team.
Functie-eisen
• Een relevante hbo of wo-opleiding (MWD, SPH, HBO-V, SPV, psychologie of
praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk)
• Minimaal 1 jaar ervaring in de GGZ
• Je bent, zo nodig, bereid de opleiding tot praktijkondersteuner GGZ te volgen. Een
afgeronde opleiding tot praktijkondersteuner GGZ heeft de voorkeur.
Wat bieden wij
•
•
•

Een prettige en dynamische werkplek met ruimte voor eigen initiatief
Hoge mate van zelfstandigheid en flexibiliteit
Mogelijkheid tot verder ontwikkelen van jouw deskundigheid
en enthousiast team
• Dagen en tijden in overleg, maximaal 34 uur per week
• Salariëring conform de cao en goede arbeidsvoorwaarden
Ben je geïnteresseerd? Wij ontvangen dan graag je sollicitatie voorzien van een korte
motivatie en CV voor 30 september. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kim
Wever via manager.omdenoord@zorgring.nl

