
Psychodiagnostisch medewerker psychiatrie voor de duur van 6 maanden

Psychodiagnostisch medewerker / 16-24 uur per week I Bergen op Zoom / zwangerschapsveruanging

Ben jlj de gedreven psychodiagnostisch medewerker voor de zorgeenheid psychiatrie
die wij zoeken? Jij neemt psychodiagnostische onderzoeken af en interpreteert
testondéaoek. En de zorg van morgen? Daar bouw jij alvast aan mee!

Werken in een afuiisselende omgeving
Je werkt binnen een enthousiast multidisciplinair team op de zorgeenheid
psychiatrie. De zorgeenheid psychiatrie heeft als kerntaken diagnostie(
indicatiestelling en behandeling voor poliklinische en klinische patiënten. De klinische
afdeling PMZ is een open afdeling met 24 bedden, waarvan 10 MpU bedden. De
zorgeenheid psychiatrie biedt tevens deeltijdbehandeling, een
multidisciplinaire polikliniek en de consultatieve psychiatrie, Je werkt nauw
samen en wordt inhoudelijk begeleid door de GZ-psychologen van onze
zorgeenheid.

We dagen jou elke dag uit
De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van psychodiagnostische
werkzaamheden zoals het afnemen, scoren en interpreteren van (neuro)psychologisch testonderzoek,
het schrijven van observatieverslagen, het bijhouden van het testarchief en mogelijk
op termijn het uitvoeren van ondersteunende taken bij de individuele of
groepsbehandelingen,

We bouwen op jouw vindingreikheid
De nieuwe collega beschikt over:

. Een HBO-opleiding psychodiagnostisch werkende of
HBO-opleiding toegepaste psychologie;

. Het vermogen om zelfstandig te werken;

. Een gezonde dosis leergierigheid en ambitie;
o Enthousiasme en als vanzelfsprekend de vaardigheid om goed te

communiceren;
. Kennis van en ervaring met een groot scala aan (neuro)psychologische

tests, persoonl ij kheidsvragen I ijsten en klachten I ijsten voor de
diagnostiek bij volwassenen en ouderen;

. Relevante werkervaring in een medische setting;

. Ingeschreven met een plus-registratie in het'register
psychodiagnostisch werkenden' met de aantekening HBO-opleiding
psychodiagnostiek.

Aan nieuw aan te stellen medewerkers vragen wij altijd om een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) te overleggen. Dit valt binnen de geldende Wet en Regelgeving,
Het aanvragen van een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste
fase van de sollicitatieprocedure en gaat in overleg met de sollicitant.

Waar je het voor doet?
Een uitdagende veelzijdige baan binnen een enthousiast team.
De arbeidsvoonruaarden zijn conform de Cao Ziekenhuizen, Salariëring is, afhankelijk
van opleiding en ervaring, gebaseerd op functiegroep 45, minimaal € 2545,-- en
maximaal €3468,-- per maand bij een fulltime dienstverband.



Iets voor jou?
Upload dan uiterlijk 18 december a.s. je cv en motivatiebrief als Word- of PDF-bestand, via de site van
het Bravis ziekenhuis.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 21 december a.s.
Wilje meer weten, neem dan contact op met Karoline de Leeuw (teamleider polikliniek) via 06-
57732754 of Mark Spook (zorgmanager) via 06-10887902.

Ben je benieuwd hoe het is om te werken in het Bravis ziekenhuis, bekiik dan het filmpje.

Acquisitie naar aanleiding van deze adveftentie wordt niet op pnjs gesteld.


