Vacature GZ-psycholoog
Ben je GZ-psycholoog en wil je deel uitmaken van een moderne, groeiende
psychologenpraktijk? Lees dan verder!

Over Meester Psychologie
Meester Psychologie heeft in september 2016 officieel haar deuren geopend. De
praktijkhoudster is Clarisse Meester-Drost. Zij is haar praktijk gestart met een duidelijke visie
m.b.t. kwaliteit van zorg en service naar cliënten, verwijzers en eventueel werkgevers. Dit uit
zich in zaken als:










Korte wachttijden;
Goede verslaglegging naar verwijzers;
Aanmelden via website, telefoon of zorgdomein;
Beveiligd cliëntportaal;
Inzet van Ehealth modules;
Online vragenlijsten;
Online afspraken inplannen door cliënten;
Toekenning Keurmerk BGGZ waarschijnlijk 2e kwartaal 2017.

Op www.meesterpsychologie.nl vind je meer informatie over de praktijk.

Functieomschrijving
Bij Meester Psychologie voer je zelfstandig intakegesprekken, psychodiagnostiek en
behandelingen uit bij volwassenen binnen de BGGZ. Je schrijft intakeverslagen en
ontslagrapportages en verstuurd deze naar verwijzers en cliënten. Zo nodig onderhoud je
contact met verwijzers of eventueel werkgevers.
Je neemt regelmatig deel aan een werkoverleg met de praktijkhouder waarin je inhoudelijk
kunt sparren over cliënten of jouw visie en ideeën kunt aangeven m.b.t. de praktijkvoering.
Momenteel is er ruimte voor 8-12 uur per week, maar de ambitie is om in de toekomst verder
te groeien. Er bestaat de mogelijkheid om de uren over meerdere dagen te verspreiden
mocht dit gewenst zijn.

Functie-eisen





Een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog;
Ervaring met het zelfstandig diagnosticeren en behandelen van cliënten;
Qua persoon ben je flexibel, stressbestendig en zelfstandig;
EMDR is een pre;




Affiniteit/ervaring met werkgeverstrajecten is een pre;
Bereidheid om een avond te werken is een pre.

Wat bieden wij?
Aangezien het om een groeiende, maar vooralsnog kleinschalige praktijk gaat, heb je invloed
op de werkprocessen en word je mening en expertise zeer op prijs gesteld. Er zal zoveel
mogelijk worden meegedacht om je op een goede manier te ondersteunen zodat jij je werk
op een zo prettig mogelijke manier kan doen. Zo zijn er verschillende opties mogelijk wat
betreft werktijden.
Wat betreft beloning zijn er verschillende opties mogelijk (ZZP, detachering etc.).

Interesse?
Kun jij je vinden in bovenstaande visie en werkwijze en wil je bijdragen aan de ontwikkeling
van een jonge, moderne praktijk? Neem dan contact op via c.meester@meesterpsychologie
of 06-24352822.

