Vacature GZ-psycholoog in opleiding op een gecombineerde opleidingsplek bij de zorgeenheid
Kinder- Jeugd- en Jongvolwassenenpsychiatrie van Altrecht en het team studentenpsychologen van
de Universiteit Utrecht
Centrum Jongvolwassenen en de studentenpsychologen van de Universiteit Utrecht
Het Centrum Jongvolwassenen maakt onderdeel uit van de zorgeenheid Kinder-Jeugd- en
Jongvolwassenenpsychiatrie, en richt zich specifiek op ambulante behandeling van cliënten in de
leeftijd van 18 tot 24 jaar met ernstige psychische en psychiatrische problematiek.
De studentenpsychologen van de Universiteit Utrecht maken deel uit van de afdeling
Studentbegeleiding van de Directie Onderwijs&Onderzoek. De taak van de studentenpsychologen is
o.a.:
- kortdurende psychologische hulp (intake en vervolg traject)
- verwijzing van studenten naar andere instellingen (buiten de onderwijsinstellingen)
- advies en consultatie voor studentbegeleiders binnen de instelling (docenten,
studentendecanen, studieadviseurs)
Cliënten zijn voornamelijk studenten van de UU, afkomstig uit alle delen van de wereld. De leeftijd
van het grootste deel van het cliëntenbestand ligt tussen de 18 en 25 jaar.
Werkzaamheden
De GZ-psycholoog in opleiding zal zowel bij het Centrum Jongvolwassenen als in het team
studentenpsychologen van de UU werken. De werkzaamheden bestaan globaal voor 50% uit het
verrichten van psychodiagnostische werkzaamheden (het doen van intakes, adviesgesprekken en
testonderzoek) en voor 50% uit curatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse referentiekaders
waaronder het cognitief gedragstherapeutische en het systeemtherapeutische referentiekader. De
opleideling neemt deel aan teamvergaderingen en verschillende vormen van super-/intervisie.
Functie-eisen
Om voor deze opleidingsplaats in aanmerking te komen, dient men in bezit zijn van de
Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP) en een LOGO-verklaring.
Van kandidaten wordt opleiding of ervaring in de cognitieve gedragstherapie en in de ambulante
praktijk, en ervaring met de doelgroep Jongvolwassenen verwacht.
Engelse spreek- en schrijfvaardigheid is zeer gewenst.
Aanstelling en dienstverband
De opleideling komt in dienst van Altrecht.
Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst
voor 32 uur per week, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar). Inschaling vindt plaats
volgens de CAO GGZ, het eerste jaar in FWG 59-0 en (bij gebleken geschiktheid) het tweede jaar in
FWG 59-1.
De eigen bijdrage in de RINO-opleidingskosten is € 5.735,- voor de totale opleiding, dat is 1/3 deel
van het totaalbedrag. Altrecht vergoedt 2/3-deel van de RINO-opleidingskosten. Betaling in
termijnen gedurende de opleiding is mogelijk, middels een bruto of netto inhouding op een of
meerdere salariscomponenten.
Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen tot en met 21
mei digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via
www.werkenbijaltrecht.nl onder vacature HRM/17-2/014. Een LOGO-verklaring kan niet bij je
sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek.
Wij wijzen je er op dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden genomen.

Vanuit de twee opleidingsplekken wordt een sollicitatiecommissie gevormd.
Selectiegesprekken vinden plaats in juni.
Informatie
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen:
- betreffende UU: mw. drs. J. van Rees, Hoofd Studentenpsychologen, Directie Onderwijs en
Onderzoek, afdeling Studentenbegeleiding, Universiteit Utrecht, tel. 030-2532791.
- betreffende Altrecht Centrum Jongvolwassenen: mw. I. Bijkerk, GZ psycholoog Centrum
Jongvolwassenen, tel. 030-2809211.
De praktijkopleider is mw. F. Kwak, klinisch psycholoog, psychotherapeut, tel 030-2308640.

Overige informatie
Sollicitanten vanuit Altrecht Aventurijn B.V. en Indigo Midden Nederland B.V. hebben de positie van
externe kandidaat en krijgen conform aanstellingsbeleid een tijdelijk contract aangeboden.
Opgebouwde anciënniteit wordt niet overgenomen door Stichting Altrecht.

