(GZ) psycholoog (2019.32)
Locatie: Goes
Wij zoeken per zo spoedig mogelijk een enthousiaste (GZ)psycholoog die ons team op
onze locatie Lindenhof in Goes voor een jaar komt versterken! voor gemiddeld 26 uur
per week.
De functie
Als psycholoog draag je door middel van psychologisch onderzoek en/of
psychodiagnostiek bij aan de indicatiestelling en probleemverheldering. Je behandelt en
begeleidt revalidanten t.b.v. diverse diagnosegroepen.
Wij vragen
Functie-eisen:
• Een afgerond doctoraal examen psychologie met als specialisatie medische/revalidatiepsychologie of een andere relevante specialisatie;
• Een geldige BIG-registratie als GZ-psycholoog is een pré.
Kwaliteiten die wij zoeken in een kandidaat:
• Een actieve bijdrage kunnen leveren in de verschillende revalidatiebehandelteams in
Lindenhof;
• De samenwerking kunnen zoeken met collega’s om het beste resultaat voor de
revalidant te behalen;
• Een goede prognose kunnen maken t.a.v. het revalidatiebehandelplan en zicht hebben
op doorverwijzing in de keten;
• De zaak van verschillende kanten kunnen bekijken, flexibel zijn en snel kunnen
schakelen.
Daarnaast is het een aanbeveling als je:
• Affiniteit en ervaring hebt met cognitieve gedragstherapie;
• In staat bent groepsdynamische processen te begeleiden;
• Ervaring hebt met EMDR en ACT.
Wij bieden
Wij bieden een uitdagende baan aan, in een zelfbewuste organisatie die sterk in
beweging is en waarin groei en zelfontwikkeling gestimuleerd worden. De salariëring en
arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Ziekenhuizen, met o.a. een 13e maand.
De functie van psycholoog is gebaseerd op FWG schaal 60 (GZ-psycholoog is ingedeeld
in FWG schaal 65). Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 2.960,00 en maximaal €

4.303,00 bij een fulltime dienstverband (FWG schaal 60).
Het betreft een dienstverband voor een jaar.
Solliciteren
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Han Mes,
zorgmanager, tel. 0113-236275.
Je reactie kun je (onder vermelding van vacaturenummer 2019.32) tot en met 28 april
a.s. sturen. https://www.revant.nl/action/jobs/job/570/gz-psycholoog-2019.32/
Deze vacature is opengesteld voor interne en externe kandidaten. Interne kandidaten
hebben een voorkeurspositie.

