GGZ Rivierduinen

GGZ Rivierduinen
Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt GGZ Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners
van het noorden en midden van Zuid-Holland. Wij bieden de zorg die het beste past bij de situatie van de
cliënt: thuis als het kan, in één van onze poliklinieken of klinieken als het moet.
GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Cliënten kunnen
ook bij ons terecht met eetstoornissen, autisme en een combinatie van een verstandelijke beperking en
psychiatrische problematiek. Wij onderhouden nauwe samenwerkingsrelaties met huisartsen, andere
zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Onze professionele en deskundige medewerkers meten
voortdurend de resultaten van de behandeling. Voor hen staat het geven van zorg op een persoonlijke,
betrokken wijze voorop. Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten, leidraad een
respectvolle en mensgerichte bejegening.

GZ psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut (GioP)
Ben jij op zoek naar een opleidingsplaats voor Psychotherapeut? In januari 2019 zijn er enkele
opleidingsplekken met differentiatie V&O beschikbaar bij GGZ Rivierduinen. Wij verwelkomen gemotiveerde
kandidaten!

Functie:

GZ psycholoog in opleiding tot psychotherapeut

Locatie:

diverse locaties

Dienstverband:

parttime, 20 uur per week

De functie
Je wordt opgeleid in het onderzoeken en het - volgens meerdere theoretisch-wetenschappelijk gefundeerde
psychotherapeutische behandelingsmethoden - beïnvloeden van stemmingen, gedragingen en houdingen
van een persoon met een psychische stoornis, afwijking of klacht, teneinde deze te doen verdwijnen of
verminderen. Het gaat met name om langer durende, meer procesmatige behandelingen van patiënten met
persoonlijkheidsproblematiek of gecompliceerde As-I problematiek.
Als PT in opleiding verricht je intakegesprekken. Daarnaast verricht je diagnostische onderzoeken bij
systemen en persoonlijkheidsproblematiek ter indicatie van vormen van psychotherapie. Individuele
therapieën, systeemgesprekken, groepstherapie en e-health behoren ook tot je werkzaamheden.
De behandeling en diagnostiek vinden plaats in een multidisciplinair team.

Jouw profiel
Je bent geregistreerd GZ-psycholoog en je wilt je specialiseren in complexere problematiek. Je bent
aantoonbaar leerbaar, dat wil zeggen dat je je sterke en zwakke kanten ter discussie durft te stellen, fouten
durft te maken en daarvan te leren. Daarnaast ben je aantoonbaar initiatiefrijk, heb je
doorzettingsvermogen en bezit je een grote mate van empathie/sensitiviteit. Je bent in staat (toegepast)
wetenschappelijk onderzoek te begrijpen.

De organisatie GGZ Rivierduinen
Met de expertise van ruim 2000 professionals staat GGZ Rivierduinen bekend om haar totaalaanbod aan
geestelijke gezondheidszorg voor bewoners van het noorden en midden van Zuid-Holland; een centrum
voor kinder- en jeugdzorg en drie landelijk opererende specialistische centra.
Meer informatie over GGZ Rivierduinen vind je op de pagina “Over ons”.

Het aanbod


Een marktconform salaris tussen € 3.266, - en € 5.126, - (fwg 64/65) op basis van 36 uur
per week;



een leer-arbeidsovereenkomst voor 20-32 uur per week voor de duur van de opleiding.



een opleidingsplek binnen GGZ Rivierduinen; je solliciteert dus niet bij een specifieke locatie;



na afronding van je opleiding direct een contract voor onbepaalde tijd;



een eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris en overige aantrekkelijke secundaire
arbeidsvoorwaarden;



75% vergoeding van de opleidingskosten, exclusief boeken en leertherapie;



werkbegeleiding en supervisiekosten volledig door ons betaald;



het cursorisch deel van de opleiding volg je in eigen tijd;



supervisie-uren volg je in werktijd



goed bereikbare werklocaties met de auto of OV;



een levensfasebudget naast je (bovenwettelijke) vakantie-uren;



een aantrekkelijke pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;



keuze tussen twee aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekeringen;



het “meerkeuze arbeidsvoorwaardensysteem” (bijv. bij kopen extra verlof, aanschaf fiets,
tegemoetkoming vakbondslidmaatschap, bedrijfsfitness etc.).



GGZ Rivierduinen hanteert een terugbetalingsregeling voor die opleidelingen die binnen
24 maanden na afronding van de opleiding het dienstverband bij GGZ Rivierduinen beëindigen.

Solliciteren
Is dit jouw opleidingsplek? Maak je interesse dan uiterlijk zondag 5 mei a.s. digitaal kenbaar via deze
link: vacaturesite van GGZ Rivierduinen door middel van het insturen van je CV, motivatiebrief en twee
aanbevelingsbrieven betreffende recente werkzaamheden.

Sollicitaties die niet compleet zijn én/of ingestuurd worden na de sluitingsdatum van 5 mei a.s. kunnen
wij helaas niet in behandeling nemen.
Houd rekening met de geplande sollicitatiegesprekken op:


Dinsdag 21 mei, vrijdag 24 mei en dinsdag 28 mei 2019

Een eventueel vervolg bestaat uit een arbeidsvoorwaardengesprek medio juni en een kennismakingsgesprek
op de locatie waar je je opleiding gaat starten medio oktober/november.
Ook vindt er een sollicitatiegesprek bij de opleidingsinstelling (RINO) plaats.
Voor indiensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag
Sollicitaties die wij na de sluitingstermijn ontvangen, kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

Meer informatie
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met het Leer- en Ontwikkelcentrum, Karin Bakker,
via lord@rivierduinen.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

