Vacature: GZ psycholoog
Ready For Change behandelt cliënten met verslavingsproblematiek en daarbij veel voorkomende
comorbide klachten. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat verslaving een ziekte is, die kan leiden tot
verlies van autonomie op verschillende levensgebieden. Het behandelprogramma bestaat uit
cognitieve gedragstherapie gecombineerd met elementen uit het 12
12-stappen
stappen Minnesota programma,
inzichtgevende en systeemtherapie. We werken klacht
klacht- en oplossingsgericht.
Als GZ-psycholoog heb je twee hoofdtaken, namelijk het als regiebehandelaar uitvoeren van groeps
groepsen individuele behandelingen.
Dit ben jij:
Naast oprechte belangstelling voor onze doelgroep, heb je ervaring op het gebied van behandeling
van verslaving en daarbij veel voorko
voorkomende
mende comorbiditeit (as I & as II stoornissen) en ben je bekend
met technieken uit de cognitieve gedragstherapie en groepstherapie. Bij voorkeur heb je ervaring met
het uitvoeren van EMDR behandelingen. Je staat stevig in je schoenen en hebt een flexibele
werkhouding; want werken met deze doelgroep is geen enkele dag hetzelfde.
Verder heb je:
- een afgeronde universitaire opleiding psychologie
- een afgeronde postdoctorale opleiding tot gz
gz-psycholoog plus big-registratie
registratie
- minstens drie jaar relevante werkervar
werkervaring
- 16 tot 36 uur per week beschikbaar

Ons aanbod:
Een jonge dynamische en snelgroeiende professionele organisatie waar meedenken op prijs wordt
gesteld; de lijnen kort zijn en besluiten snel genomen worden. Een multidisciplinair team met
enthousiaste en
n zeer betrokken collega’s die hart hebben voor de cliënt en diens naasten. Een
plezierige werkomgeving, waarbij je zult deelnemen aan deskundigheidsbevordering en
werkbegeleiding. Daarnaast krijg je een intern inwerkprogramma aangeboden. Salariëring vindt plaats
volgens de FWG-salarisstructuur
salarisstructuur en is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. De secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO
CAO-GGZ.
Verder bieden wij...
● Een salaris conform CAO GGZ
● Inschaling voor deze functie FWG 65
● Opname in het PGGM Pensioenfonds
● Een gezellig team met enthousiaste collega's
● Ready For Change is onderdeel van het Zorg van de Zaak netwerk waarbinnen
mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen
Reageren:
Jouw reactie vergezeld van je CV zien wij gr
graag
aag tegemoet. Sollicitaties kunnen worden gericht t.a.v.
Leonie Langeveld e-mailadres:
mailadres: leonie.langeveld@readyforchange.nl. Voldoe je niet aan de gestelde
eisen in het profiel, dan wordt je sollicitatie niet in behandeling genomen.
De gesprekken zullen in overleg gepland worden. Het aanleveren van een VOG is onderdeel van de
sollicitatieprocedure.

