Per 1 april 2018 biedt De Praktische GGZ twee GZ-opleidingsplekken aan:

OPLEIDINGSPLEK GZ-PSYCHOLOOG differentiatie KIND & JEUGD
(36 uur per week)

OPLEIDINGSPLEK GZ-PSYCHOLOOG differentiatie VOLWASSENEN & OUDEREN
(36 uur per week)

Ben je een energieke, open en enthousiaste basispsycholoog/orthopedagoog die graag wil werken in een
kleinschalige cliëntgerichte organisatie? Voor de invulling van bovenstaande vacatures zoeken we naar
de juiste kandidaten die zich vanuit De Praktische GGZ willen inzetten voor het verrichten van zowel
diagnostiek als behandeling in een diverse cliëntenpopulatie binnen een opleidingsplek tot GZpsycholoog!
Wie zijn wij
De Praktische GGZ houdt zich als tweedelijnszorgaanbieder bezig met bieden van passende en kwalitatief
hoogwaardige zorg voor onze cliënten. We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de hulpvraag van onze cliënten
en bieden zorg op maat. Daarnaast steken we veel energie in het behouden van de persoonlijke en mensgerichte
organisatie die we zijn. We willen daarmee niet alleen zorg dragen voor onze cliënten en hun systeem, maar
tegelijkertijd een fijne plek zijn voor degenen die bij ons werken en zich binnen ons bedrijf willen ontwikkelen.
Momenteel bestaan we uit twee locaties, in Zoetermeer en in Gouda. We hebben de ambitie verder te groeien
met daarbij de uitdaging om met onze groei de kleinschaligheid binnen onze locaties te behouden.
Kortom: een fijne plek voor zowel cliënt als (zorg-)personeel waarbij persoonlijke groei en ontwikkeling centraal
staan.
Wat zoeken wij
We zoeken een basispsycholoog/orthopedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PioG) voor het kennisgebied
Kinder- en Jeugd, voor onze locatie in Gouda.
Tevens zoeken we een basispsycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PioG) voor het kennisgebied
Volwassenen & Ouderen, voor onze locatie in Zoetermeer. Let wel: voor de invulling van deze vacature hebben
interne sollicitanten duidelijk de voorrang.
De opleiding tot GZ- Psycholoog omvat een tweejarig fulltime opleidingsprogramma, verbonden aan het
opleidingsinstituut RINO, waarbij het leren in de praktijk centraal staat. Naast het volgen van twee dagdelen
cursorisch onderwijs, wordt er vier dagen in de praktijk onder begeleiding van een werkbegeleider gewerkt.
Wij vinden het belangrijk dat je past binnen onze teams, waarin je samenwerkt met de psychiaters, GZpsychologen, basispsychologen, en vaktherapeuten (PMT en beeldende therapie).
Gevraagde competenties: empathisch, energiek, open, stevig in de schoenen, flexibel, creatief (out of the box
denken), systeemgericht en oplossingsgericht kunnen werken, kindveiligheid centraal kunnen zetten, zowel goed
kunnen luisteren en aansluiten op de ander als directief kunnen zijn wanneer nodig, zowel zelfstandig als in een
team transparant kunnen werken.

Als opleideling bij De Praktische GGZ ben je betrokken bij het hele proces van intake, behandeling, consultatie en
advies. Specifieke aandachtsgebieden zijn (complex) trauma, stemming en angst-, hechtings-, ontwikkelings- en
persoonlijkheidsproblematiek. Minimaal 3 jaar relevante postmaster werkervaring wordt gevraagd. De
basisopleiding VGCt met het liefst ook opleidingen gevolgd in het kader van vervolgtraject VGCt- opleidingsroute
is een grote pré. Daarnaast is het bezit van een geldige LOGO-verklaring en een VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag) een vereiste.
Wat bieden wij
- Een fijne, inspirerende en energieke werkplek waarin ruimte is voor jou als persoon
- Een opleidingsovereenkomst van 36 uur per week
- Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ
- Het faciliteren van voldoende ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling middels werkbegeleiding/supervisie
- Subsidie voor de vergoeding van de opleidingsplekken is in aanvraag
Contact?
Enthousiast geworden en direct solliciteren? Mail je sollicitatie met motivatie en CV voor 15 september 2017 naar
imarkerink@depraktischeggz.nl en tbavius@depraktischeggz.nl.
Selectiegesprekken vinden naar verwachting plaats in week 39. Naast het selectiegesprek bij De Praktische GGZ
vindt later in de aannameprocedure ook nog een selectiegesprek bij de RINO plaats.
Uiteraard kun je ook voor vragen contact met ons opnemen via het telefoonnummer 085 273 58 57 en vragen
naar Inge Markerink (Directeur De Praktische GGZ) of Tamara Bavius (Beleidsmanager De Praktische GGZ).
Wij zien je graag tegemoet!

