Vacature: Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog Kind en Jeugd
(32 uur per week)

OVER DE FUNCTIE
Als Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (Piog) verricht je intakes en voer je individueel of
groepsgewijs behandelgesprekken. Ook e-health behoort tot de behandelmethoden. Daarnaast voer
je gesprekken met ouders, scholen, verwijzers, Jeugdprofessionals. Je coördineert de klinische
behandeling, zorgt voor de administratieve voortgang van de behandeling, communiceert waar nodig
met de gemeente, stelt behandelplannen op en coördineert en bewaakt de uitvoering van de
vastgestelde behandeldoelen. Op het gebied van psychodiagnostiek staat het vertalen van
onderzoeksvragen naar psychodiagnostische mogelijkheden en het uitvoeren van psychodiagnostisch
onderzoek centraal. Je legt de resultaten van het onderzoek vast in een diagnose en indicatiestelling
voor behandeling. Je neemt deel aan de cliëntenbesprekingen.

WIE BEN JIJ?
Je bent toe aan een nieuwe stap in je carrière. Je bent leergierig en ambitieus. Je werkt graag met
een patiëntenpopulatie die een grote diversiteit aan problematiek laat zien. Je kan functioneren met
een hoge mate van zelfstandigheid. Je werkt graag in een informeel en hecht team met ambitieuze
collega’s. Je hebt een proactieve houding en bent niet bang om suggesties ter verbetering van het
werkproces te geven. Je kunt snel schakelen en voelt je vrij in een snel veranderende organisatie. 1
maal per week in de avond werken tot 20:00u is geen probleem voor je. Je hebt minimaal 3 jaar
relevante postmaster werkervaring in de GGZ. Een opleiding inleiding in de cognitieve
gedragstherapie en /of EMDR is een pre. Je bent in het bezit te van een geldige LOGO-verklaring en
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Je reisafstand bedraagt niet meer dan 50 km

WAT BIEDEN WE JOU?
De functie is ingedeeld in FWG 60. Voor de overige arbeidsvoorwaarden volgen wij de CAO-GGZ. De
aanstelling is in eerste instantie voor de duur van de opleiding (jan 2018 t/m december 2019).
Opleidingskosten komen voor rekening van de opleideling. Een plezierige werkomgeving in een
platte organisatie met korte lijntjes, waar iedereen samenwerkt aan ons gezamenlijke doel: op weg
naar beter.

WIE ZIJN WIJ?
4mb is een modern Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) in Roosendaal, West-Brabant. We
onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met een psychologische zorgvraag. Met een
multidisciplinair team van academisch geschoolde professionals helpen we volwassenen en jongeren
van alle leeftijden op weg naar herstel. We begeleiden cliënten stap voor stap en doelbewust op weg

naar beter. Ons uitgangspunt is: zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Voor volwassenen is er
binnen 4mb:
• Basis GGZ (BGGZ)
• Specialistische GGZ (SGGZ)
Voor jongeren en kinderen is er 4mb Junior:
• Hoogcomplexe zorg
• Laagcomplexe zorg
• Begeleiding bij leerproblematiek

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over de organisatie en / of functie kunt u contact opnemen met Nicole Ermes
(werkbegeleider) via 0165 769000 of stuur een mail aan info@4mb.nl. Uw CV met begeleidende brief
kunt u per mail sturen ovv sollicitatie GZ psycholoog i.o of per post aan 4mb | De Eglantier 1b |
4707AA Roosendaal. Reageren kan tot 20 augustus. Op 31 augustus vindt de eerste sollicitatie ronde
plaats, een eventueel vervolggesprek is op 19 september.

