
Vacature 
 

Basispsycholoog 
 

Psychotherapiepraktijk Scharwächter is een kleine particuliere psychotherapiepraktijk voor 
de behandeling van psychische en psychiatrische problematiek om te komen tot vermindering 
van psychische en psychiatrische klachten, indien mogelijk en gewenst te komen tot 
duurzame persoonsverandering, verbetering van de sociale omgang en optimaal psychisch 
welzijn van cliënten. Zie www.psychotherapiepraktijkscharwachter.nl  
 
We zijn op zoek naar een freelance collega voor de functie van basispsycholoog voor 24-32 uur per 
week te Elst, Huissen of Arnhem. De werkdagen en het aantal werkuren worden in onderling overleg 
bepaald. Je wordt wekelijks begeleid door een ervaren regiebehandelaar. 
 
Functie-inhoud 

• Je voert intakegesprekken en stelt behandelplannen op 

• Je geeft psychologische behandelingen 

• Je bericht verwijzers over intake en behandeling 

• Je zorgt voor een consciëntieuze dossiervoering 
 
Functie-eisen 

• Je bent in bezit van een master psychologie 

• Je bent in het bezit van een LOGO-verklaring 

• Je hebt minstens één jaar werkervaring in de GGZ 

• Je bent bereid en gemotiveerd je in het vak verder te ontwikkelen 

• Je bent in het bezit van de basiscursus cognitieve gedragstherapie of een ander vorm van 
psychotherapie of bereid deze te behalen 

• Je bent bereid en gemotiveerd je in het vak verder te ontwikkelen 

• Je hebt compassie voor mensen en het helpen van mensen 

• Je bent empathisch en sociaal 

• Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Je hebt een goed introspectief, (zelf)reflectief en concentratievermogen  

• Je hebt goede schriftelijke en verbale uitdrukkingsvaardigheid  

• Je hebt interesse in en passie voor psychotherapie. 

• Je kan en wil persoonlijke en professionele verantwoordelijkheid dragen  

• Je streeft naar professioneel handelen in al zijn aspecten  

• Je bent consciëntieus en gedisciplineerd in je werk 
 
Wil je meer informatie naar aanleiding van deze vacature? 
Bij vragen met betrekking tot de sollicitatie kun je contact opnemen met mw. B. Scharwächter, 06-
81731285 
 
Solliciteren 
Stuur je sollicitatiebrief met CV met foto naar mw. D. Reuling, personeelsadviseur: 
d.reuling@ggzscharwachter.nl 
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