GZ-psycholoog (uren per week: 24 - 36)
Emergis, Zeeland
Afdeling:
Ambulant Goes
Locatie:
Kloetinge
Contactpersoon: Judith Edelbroek
Sluitingsdatum: 8 november 2018
Wil jij aan de slag als GZ-psycholoog bij Kind en Jeugd ambulant? Lees dan verder!

Jouw werkplek
Kinder- en jeugdpsychiatrie
Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden
we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen. Dat gebeurt door zo’n 1400
medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Ithaka kinder- en jeugdpsychiatrie is
onderdeel van Emergis en richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen en
jongeren met (sociaal) psychiatrische problematiek en hun directe omgeving. Naast Ithaka is
Amares het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke
beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150
gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2019
zal er een nieuwe kliniek worden geopend.

Jouw werkzaamheden
Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:






Je voert individueel behandelgesprekken met cliënten met complexe problematiek en
draagt daarin je verantwoordelijkheid als regiebehandelaar.
Je stelt behandelplannen op.
Je voert psychodiagnostisch onderzoek uit/je superviseert basispsychologen of PIOG
bij het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek.
Wanneer nodig voer je EMDR uit.
Je hebt wekelijks overleg met de teams, zowel over inhoudelijke als administratieve
zaken. Deze teams bestaan o.a. uit psychiater, verpleegkundig specialist, klinisch/GZ/basis psycholoog, systeemtherapeuten, vaktherapeuten, arts en verpleegkundigen.

Jouw profiel
Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke
gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:





Je bent BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog of in opleiding tot.
Je hebt bij voorkeur zowel de EMDR basis- als vervolgtraining succesvol afgerond.
Je hebt CGT-opleiding afgerond
Je vindt het een uitdaging om jezelf vast te bijten in lastige vraagstukken.





Je kunt goed samenwerken in een team, maar je bent ook in staat de
verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen behandeltrajecten.
Je bent open en transparant en je staat stevig in je schoenen.
Daarnaast vinden we competenties als duidelijkheid en daadkracht belangrijk en
beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Jouw voordeel
Als je werkt als GZ-psycholoog bij Emergis maak je deel uit van een organisatie die streeft
naar bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Wij bieden
je:



Een functie in schaal FWG 65. Het salaris begint met € 3266,- en eindigt op € 5126,bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
De functie valt onder de cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen:
eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering.

Ga jij de uitdaging aan als GZ-psycholoog?
Neem voor meer informatie contact op met Judith Edelbroek, manager kinder -en
jeugdpsychiatrie via 06 11 24 79 86. Heb je interesse? Klik dan op 'direct solliciteren'.
De gesprekken vinden plaats op 14 november in de middag. Reserveer alvast je agenda!
De vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. In eerste instantie hebben boventallige
medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis voorrang, vervolgens interne
kandidaten en daarna externe kandidaten (vrijwilligers, stagiairs en inleenkrachten binnen
Emergis behoren ook tot de externe kandidaten). Doordat we deze volgorde hanteren kan het
zijn dat het langer duurt voordat je een reactie van ons ontvangt.

Emergis’ visie op zorg
Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een
ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger,
vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook
gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat
iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te
leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van
professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten
grenzen. Lees onze zorgvisie: Samen sterk, sterker samen.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren online via de website.

