GZ-psycholoog
Parkstad

16-36 uur per week is bespreekbaar

Wij zoeken jou...

Binnen de Paramedische Dienst van MeanderGroep zijn wij per 1 september 2021 op zoek naar een invulling van
de functie (GZ-)psycholoog voor de duur van 1 jaar.
Als (GZ-)psycholoog ga je, binnen een team van 8 GZ-psychologen en basispsychologen, werken bij een
vooruitstrevende organisatie waar jij aan mee kunt bouwen, met aandacht voor mensen, voor het werk en voor
elkaar. Je maakt tevens deel uit van een multidisciplinair team van medische en paramedische professionals. Je
bent werkzaam binnen de geriatrische revalidatiezorg, somatische verpleeghuiszorg en psychogeriatrie. Je
werkzaamheden bestaan uit het onderzoeken en behandelen van de meest voorkomende psychische stoornissen
bij ouderen en volwassenen. Je draagt zorg voor een optimale psychosociale begeleiding van klanten en je
adviseert medewerkers op het gebied van de omgang met klanten. Je analyseert probleemsituaties, reikt passende
interventies aan en levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering. Je werkt nauw samen met het zorgteam,
andere (para)medische disciplines en collega-psychologen. Naast het werk dat je als (GZ-)psycholoog verricht
binnen de verpleeghuiszorg kun je ook, afhankelijk van opleiding en ervaring, worden ingezet in de eerstelijnszorg
/ generalistische basis GGZ (volwassenen en ouderen).
Kijk hier voor meer informatie over de Paramedische Dienst.

Hier herken jij jezelf in
Je bent bij voorkeur een BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, of je hebt een afgeronde
academische masteropleiding Psychologie en bent in het bezit van een BAPD-aantekening
Je draagt de ouderenzorg een warm hart toe
Je bent op de hoogte van en handelt naar de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied
Je hebt aﬃniteit met de doelgroep en hebt bij voorkeur al enige relevante werkervaring
Je kunt zelfstandig een omgangsadvies opstellen en een neuropsychologisch onderzoek
uitvoeren
Tevens heb je een proactieve instelling en klantgerichte attitude
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
Daarnaast kun je goed luisteren, motiveren en stimuleren en ben je bedreven in het overwinnen
van weerstanden in de contacten met klanten/bewoners en hun relaties.

Dit zoek jij verder in een baan
Contract voor de periode van 1 september 2021 tot 1 september 2022 (voor de duur van 1 jaar)
Uren tussen 16 en 36 uur per week zijn bespreekbaar
Bijdrage Pensioenfonds
Tot 50% korting op jouw sportabonnement
Werken bij de aantrekkelijkste werkgever van (Zuid-)Limburg
Een salaris conform CAO VVT. De functie van psycholoog is ingedeeld in FWG 60 (max. €
4744,40 o.b.v. 36 uur), De functie van GZ-psycholoog is ingedeeld in FWG 65 (max. € 5584,67
o.b.v. 36 uur), afhankelijk van ervaring.
Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag) in. De kosten van de VOG
worden vergoed door MeanderGroep. Uiteraard beschik je ook over een geldige BIG-registratie.

NB: In deze functie is momenteel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Deze krijg je
aangeleverd bij indiensttreding.

Wil je graag meer weten?
Voor meer informatie over deze leuke uitdaging
mag je contact opnemen met Ivon van Tits Coenders, manager Medische en Paramedische
Dienst, tel: 06 380 748 31.
Vacaturenummer 2021.101

Solliciteren?
Is deze vacature de perfecte baan voor jou? Laat
ons via meanderwerk@mgzl.nl weten waarom je
deze leuke uitdaging zo graag aan wilt gaan.
Vergeet niet het vacaturenummer (2021.101) te
vermelden.
Je kunt op deze vacature solliciteren t/m 21 mei
2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in
overleg.

