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VACATURE
GZ-PSYCHOLOOG M/V

Binnen Respaldo is er een plaatsingsmogelijkheid in het team voor de functie van:

Respaldo (Fundacion Salud Mental Aruba) is een Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg in Aruba en sinds januari
2018 verzelfstandigd vanuit het algemeen ziekenhuis. Respaldo bestaat uit een kliniek, een FACT-team volwassenen en
2 poliklinische teams (Kinder- en Jeugd en Volwassenen). Respaldo verzorgt de gespecialiseerde GGZ op Aruba.

Je bent BIG-geregistreerde GZ-psycholoog met bij voorkeur enige jaren ervaring. 
Je hebt ervaring met psychodiagnostisch onderzoek, intakegesprekken en in het behandelen van
volwassenen (individueel/groep) met diverse psychiatrische problematieken. 
Je hebt ervaring met behandelen volgens de cognitieve gedragstherapie en EMDR, ervaring met
schematherapie is een meerwaarde. 
Je kunt goed luisteren, je bent open-minded en een teamplayer. 
Je bent een flexibele GZ-psycholoog die breed inzetbaar is en bereid is buiten zijn of haar comfortzone
te werken. 
Goede beheersing van Nederlands en Engels Je spreek Papiamento of bent bereid je dit snel eigen te
maken. Spaans is een pre. 

Respaldo zoekt voor de uitbreiding van het team volwassenen per direct een enthousiaste GZ-Psycholoog.
Heb je affiniteit met cliënten met verschillende culturele achtergronden, ben je gedreven en creatief om de
kwaliteit van zorg te helpen verbeteren en ben je nieuwsgierig ingesteld? We gaan graag met je in gesprek
voor deze vacature. 

Functie-eisen:  

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie als GZ-psycholoog in een organisatie die nog volop in
ontwikkeling is, waarbij je verschillende cliëntgroepen met diverse klachten zal behandelen. Je zult je
werkzaamheden binnen de zorglijn voor volwassenen verrichten, dit kan zowel op onze kliniek als binnen
de ambulante en/of outreachende teams zijn. Je werkt nauw samen met andere enthousiaste en gedreven
collega’s en krijgt een gevarieerd takenpakket, waardoor geen dag hetzelfde is. We vinden het belangrijk
onze zorg up-to-date te houden en bieden de mogelijkheid je verder te kunnen ontwikkelen. 

Overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Respaldo-ABV van toepassing.

Informatie en Sollicitatie:
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag als GZ-psycholoog bij Respaldo werken, stuur dan je CV en
sollicitatiebrief tot uiterlijk 1 februari 2023 naar Respaldo t.a.v. mevrouw Shalini Vishnudatt, Sr. HR
Adviseur, Dr. Horacio E. Oduber Boulevard #1, Aruba of via e-mail: hr@respaldo.aw

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met de zorgmanager, mevrouw Ineke
Hartmans via cell: (+297) 6990946 of email: ineke.hartmans@respaldo.aw

 

(Parttime/fulltime dienstverband)
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