Mentaal Beter- Regio Goes- Middelburg –Bergen op Zoom
GZ-psycholoog Volwassenen
Voor onze nieuw op te zetten vestiging in Goes zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog Volwassenen
voor 24 tot 36 uur per week.
Wat bieden wij!
Stop direct met lezen als je op zoek bent naar een standaard functie als GZ-Psycholoog. Zoek je
daarentegen als GZ-Psycholoog een onconventionele functie waarbij bevlogenheid, pionieren,
vrijheid en aanpakken jouw krachtbronnen zijn, kom langs voor een verfrissende kennismaking.
Wat ga je doen?
Je behandelt volwassen cliënten met een verscheidenheid aan klachten, zowel face-to-face als met
behulp van e-Health behandelprogramma’s. Vanwege onze nieuw op te bouwen vestiging heb je
meteen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op beleid en behandelproces.
Profiel




Je bent een ervaren (minimaal twee jaar werkervaring) en geregistreerde GZ-psycholoog;
Ervaring met EMDR is een pre;
Je krijgt energie van je werk.

Over ons team
Wij bieden een nieuwe uit te breiden werklocatie binnen een enthousiast en inspirerend team,
waarin kwaliteit van zorg en zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan. Binden en verbinden vanuit
onbevangenheid en nieuwsgierigheid. Wij werken in kleine zelfsturende teams, zodat we op een
laagdrempelige en persoonlijke manier met elkaar samenwerken. Daarnaast bieden wij
arbeidsvoorwaarden conform de cao ggz waaronder een salaris in functiegroep 65 en een jaarlijks
individueel opleidingsbudget voor het volgen van opleidingen naar keuze.
Over Mentaal Beter
Mentaal Beter biedt geestelijke gezondheidszorg aan cliënten met psychische stoornissen en/of
systeemproblemen die een belemmering vormen in hun dagelijks leven. Zowel onze specialistische
ggz-zorg als ook de basis ggz-zorg is vraag gestuurd, geprotocolliseerd en cliëntgericht. Wij zijn van
mening dat de relatie tussen cliënt en therapeut de grootste bijdrage levert aan de behandeling.
Eindelijk iets anders
Als je dit leest is het ons gelukt om je aandacht vast te houden. Wil je meteen informatie bel dan
direct naar Joan de Heer GZ-Psycholoog. App je LinkedIn profiel naar Sultana Soussi via 06 831 240 85
of Joan de Heer op 06 223 339 96. Voor meer informatie over Mentaal Beter kijk je op
https://werkenbijmentaalbeter.nl/ Een sollicitatie mail je naar sollicitatie@mentaalbeter.nl onder
vermelding van vacature onconventioneel te Goes

