Mentaal Beter Jong - Locatie Roosendaal/Bergen op Zoom
GZ-Psycholoog Kind en Jeugd voor 16-24 uur per week
De organisatie
Mentaal Beter Jong bestaat uit praktijken voor (ortho)pedagogische en psychologische hulpverlening.
De praktijken stellen zich ten doel ouder(s) en diens kinderen te ondersteunen bij de opvoeding, bij
emotionele-, gedrag- en ontwikkelingsproblematiek. De geformuleerde hulpvraag door de cliënt
vormt het uitgangspunt voor onderzoek en behandeling van de problemen.
Wij zijn op zoek naar een GZ-Psycholoog Kind en Jeugd die werkzaam wil zijn op zowel onze vestiging
in Roosendaal als op de vestiging in Bergen op Zoom voor in totaal 16 tot 24 uur per week.

De functie
Je behandelt kinderen, jongeren en hun ouders met een verscheidenheid aan klachten, voert intakes
en diagnostiek uit. Naast individueel cliëntcontact behandel je ook kinderen of ouders in groepen. Als
GZ-psycholoog maak je deel uit van het multidisciplinair team, fungeer je als regiebehandelaar en
richt jij je daarnaast op het diagnosticeren, begeleiden en behandelen van kinderen en gezinnen met
psychiatrische problematiek. Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg.
Het takenpakket bestaat verder uit:









het inschatten van de aanmeldingsproblematiek;
het voeren van intakegesprekken;
het uitvoeren van schoolobservaties;
het uitvoeren van psychologisch onderzoek;
het uitvoeren van behandelingen;
fungeren als therapeut bij groepsbehandeling;
actief deelnemen aan werkoverleg en multidisciplinair teamoverleg (intake- en
behandeloverleg) e.d.;
het geven van werkbegeleiding aan basispsychologen.

Het profiel








Je hebt een universitaire studie psychologie of orthopedagogiek afgerond en hebt
vervolgens de GZ-opleiding voltooid;
Je hebt bij voorkeur de CGT en EMDR opleiding afgerond;
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring, in ieder geval ervaring in kortdurende
behandelingen en protocollaire behandelingen;
Je bent gemotiveerd om jezelf verder te ontwikkelen;
Je hebt affiniteit met ons zorgaanbod;
Je hebt een zelf reflecterend vermogen, bent cliënt- en resultaatgericht, collegiaal en
stressbestendig;
Je hebt een flexibele houding, teamgevoel en goede communicatieve vaardigheden.

Ons aanbod
Wij bieden een prettige werkplek in een enthousiast en inspirerend team, waarin kwaliteit van zorg
en zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan. 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.

Je reactie
Voor deze functie moet je voldoen aan de eisen die in bovenstaand profiel worden geschetst.
Wanneer je niet voldoet aan deze eisen, dan zien wij helaas geen mogelijkheden om jouw sollicitatie
in behandeling te nemen. Geschikt voor deze functie? Stuur jouw cv en motivatiebrief naar
sollicitatie@mentaalbeter.nl.
Meer informatie over de functie of Mentaal Beter Jong? Neem contact op met de afdeling
personeelszaken via sollicitatie@mentaalbeter.nl

