Opleidingsplaats GZ-Psycholoog i.o. tot Psychotherapeut Kind en Jeugd
Ben jij een GZ-psycholoog en ben jij toe aan een verdieping van je vak? Dan hebben
wij goed nieuws! Jeugd ggz biedt namelijk een opleidingsplaats voor een GZpsycholoog tot Psychotherapeut Kind en Jeugd.
Wie zijn wij?
Jeugd GGZ richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun
ouders/verzorgers. Wij bieden op verschillende locaties ambulante Jeugd ggz hulp
aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Zo veel als mogelijk krijgt het
kind vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving deze hulp aangeboden. Daarbij wordt
intensief samengewerkt met verschillende partners in de regio. Je bent werkzaam
binnen het team Jeugd GGZ te Zwolle, waar we een praktijkopleidingsplaats
aanbieden voor een GZ-Psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut.
Wat ga je doen?
Het takenpakket zal bestaan uit: intakegesprekken, psychodiagnostisch onderzoek
en indicatiestelling, verschillende vormen van psychotherapie, deelname aan het
multidisciplinair overleg en het geven van werkbegeleiding of supervisie aan GZPsychologen i.o.
Hoe ziet de opleiding eruit?
Je volgt de opleiding tot psychotherapeut bij de RINO-groep te Utrecht. Het
curriculum van de opleiding omvat verschillende modules. Je bouwt een multitheoretisch referentiekader op, waarbij je leert om vanuit de vraagstelling van de
patiënt en/of diens systeem zoekschema's te hanteren die houvast geven in het
streven naar verandering. Daarnaast wordt in de opleiding diepgang gezocht in het
werken met het individu, het werken met ouders, het werken met gezinnen en het
werken met groepen. In bredere context wordt aandacht besteed aan ethiek, gender
en cultuur, juridische kaders en evidence-based onderzoek. Je doet ervaring op met
een zo gevarieerd mogelijke problematiek. Je verricht voorkomende administratieve
werkzaamheden.
Wat wij vragen?
Je bent geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en je beschikt over een open
assertieve opstelling. Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te
werken in een gecombineerde werk- en opleidingssituatie. Je hebt affiniteit met het
psychotherapeutisch en systeem therapeutisch gedachtegoed.
Wij hebben veel te bieden!
Een leer/arbeidsovereenkomst vanaf 01-09-2019 voor de duur van de opleiding tot
01-09-2022 voor 28 - 32 uur per week. Het is mogelijk om eerder te starten in het
team Jeugd Zwolle. Salarisschaal FWG 65, maximaal € 5126,- bruto per maand. De
kosten van deelname aan de opleiding worden voor 50% vergoed, de
werkbegeleiding en supervisie zijn inbegrepen. De reiskosten van de onderwijsdag
worden volledig vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse. De vergoeding
van de leertherapie bedraagt 50%. De onderwijsdag is in eigen tijd. De benodigde
studieboeken kunnen in bruikleen van de bibliotheken worden verkregen.
Meer weten?
Voor informatie over de opleidingsplaats kun je terecht bij Hanna Stolper, klinisch
psycholoog/praktijkopleider via 038-4692544 (ma, di en do).
Enthousiast? Reageer directie via de sollicitatiebutton!

