
Functieomschrijving
Functieomschrijving Basispsycholoog 24-36 uur per week

Wie zijn wij?

Vitee is een jonge- en groeiende praktijk in het gezondheidscentrum van Bunschoten met een tweede

locatie vlakbij. We bieden (jong) volwassenen behandelingen aan binnen de Basis GGZ en SGGZ. De

nadruk bij Vitee ligt op langdurige klachtenvermindering en verhogen van de kwaliteit van leven. In de

behandeling staat de hulpvraag van de cliënt centraal. We willen de hulpverlening toegankelijk

houden voor iedereen in de omgeving (zonder lange wachtlijsten). Vitee werkt nauw samen met

andere disciplines, de lijnen zijn kort.

In de praktijk behandelen we cliënten met een breed scala aan problematiek, waaronder angst- en

stemmingsklachten, trauma, burn-out, emotieregulatie problematiek en persoonlijkheidsproblematiek.

Er wordt vooral gewerkt met Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Schematherapie, en positieve

psychologie.

We bieden een prettige werkplek in een enthousiast team waaronder twee GZ-psychologen, twee

basispsychologen, twee psychiaters en een klinisch psycholoog. Het contact onderling is informeel en

persoonlijk.

We vinden je ontwikkeling erg belangrijk. Er is veel afwisseling in je caseload en er is genoeg ruimte

voor je eigen passie in het vak en het vormgeven van je expertise op bepaalde klachtgebieden.

Wie zoeken wij?

We willen hulpverlening toegankelijk houden voor iedereen in de omgeving en zijn daarom op zoek

naar een leergierige en zelfstandige Basispsycholoog. Je zult behandelingen gaan uitvoeren maar

ook psychologische onderzoeken naar persoonlijkheid, autisme en ADHD.

Omdat Vitee een groeiende praktijk is, zijn nieuwe ideeën en initiatieven vanzelfsprekend meer dan

welkom. Zelfstandig werken is voor jou geen probleem maar samenwerken doe je ook graag.

Werkzaamheden Basispsycholoog

- Mensen verder helpen in het leven door het uitvoeren van individuele behandeltrajecten, vooral in de

Basis GGZ, maar ook in de SGGZ;

- Onder supervisie uitvoeren van psychologische onderzoeken;

- Samen met een collega kennissessies verzorgen voor verwijzers;

- Je overlegt met verwijzers en andere hulpverleners in de regio.

Profiel Basispsycholoog

- Je hebt een universitaire studie psychologie afgerond, bij voorkeur klinische psychologie;



- Registratie Psycholoog NIP (pré);

- Je hebt minimaal 1,5-2 jaar ervaring met individuele therapie binnen de Basis GGZ en/of SGGZ;

- Je hebt de basiscursus Cognitieve gedragstherapie gevolgd of hebt deze bijna afgerond;

- Je hebt ervaring met EMDR of bent bereid deze scholing te volgen;

- Je bent reflectief, goed in grenzen stellen, leergierig en zorgvuldig;

- Je beschikt over heldere schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

Wat bieden wij

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ. Wat betreft inschaling, aantal uren en

opleidingsmogelijkheden zijn we flexibel. Het is ook mogelijk om 's avonds te werken. Voor vragen bel

gerust naar Henk Jurian Schaap 06-43216777

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime

Parttime uren: 24-36 per week

Salaris: €3.242,00 - €4.884,00 per maand

Rooster: naar keuze, overdag, in de avond, op zaterdag. Meest gangbaar is dagdienst van ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

● Budget voor professionele ontwikkeling
● Kerstpakket
● Mogelijkheid tot promotie
● Pensioen
● Reiskostenvergoeding

Soorten aanvullende vergoedingen:

● 13e maand
● Overuren uitbetaald
● Vakantiegeld

Werklocatie: Eén locatie


