
PSYVEL    PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE

Vacature Basispsycholoog 24-32 uur per week 

Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar een betrokken en enthousiaste  
(basis)psycholoog. Behandelervaring in de BGGZ en SGGZ is een pré.  

Wat wij zoeken in onze nieuwe collega: 
- Je bent WO-opgeleid (Master Psychologie), bij voorkeur met de Basisaantekening 

Psychodiagnostiek (BAPD). 
- Je hebt een streepje voor als je al ervaring hebt met het afnemen van intakes, 

protocollaire (deel)behandelingen, eHealth en het uitvoeren van diagnostiek. 
- Ook de CGT-basiscursus is een pré. We bieden bij Psyvel (protocollaire) behandelingen 

aan volgens de richtlijnen, maar wel altijd afgestemd op de individuele patiënt. 
- Je bent leergierig, gemotiveerd, flexibel en houdt van aanpakken. 
- Je werkt graag in een team en bent daarnaast goed in staat om zelf onder supervisie 

patiënten te zien. Je kan goed zelfstandig werken, maar komt ook bij collega’s binnen 
lopen als je vragen hebt.

- Je bent goed in organiseren en plannen. Bij Psyvel krijg je behandelinhoudelijk veel 
eigen verantwoordelijkheid, maar wordt ook zelfstandigheid gevraagd op het gebied van 
agendabeheer en dossiervoering. 

- Je zet het belang van de patiënt altijd voorop. Dat vinden wij bij Psyvel erg belangrijk. 

Wat bieden wij? 
- Een uitdagende functie, met een interessante en leerzame caseload (BGGZ en SGGZ), 

waarbij ruim aandacht is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 
- Supervisie en werkbegeleiding van GZ-psychologen en een psychiater. 
- Een marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden.  
- Een laagdrempelig team van collega’s, binnen een prettig werkklimaat.
- Sinds maart 2022 hebben wij (in samenwerking met MisiNeuropsy in Rotterdam 

centrum) een erkenning voor de GZ-opleiding via het RINO. 

Locatie: Rotterdam, Straatweg 62 (Hillegersberg, Schiebroek) 
 

Kijk voor meer informatie over onze praktijk op www.psyvel.nl. 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV en motivatie naar hr@psyvel.nl, t.a.v. Esther 
Huith. 
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