Vacature psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
Samenwerkende Psychologen Alphen aan den Rijn (SPA) is een kleinschalige praktijk voor zowel Basis als
Gespecialiseerde GGZ. SPA heeft op dit moment 1 opleidingsplaats beschikbaar voor de postmaster
opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog variant Volwassenen & Ouderen die start in het najaar van
2017.
Als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog krijg je gedurende de opleidingsperiode de mogelijkheid
om ervaring op te doen in een relatief klein behandelteam met een uitgebreid behandelaanbod. Je
verricht psychodiagnostisch onderzoek en behandelingen voor cliënten met een grote diversiteit aan
problemen. Daarnaast neem je deel aan werkoverleggen en intervisiebijeenkomsten. SPA zorgt voor
supervisie en begeleiding door ervaren professionals gedurende de opleiding.
De aanstelling is voor 32 uur (4 dagen) per week voor een periode van 2 jaar. De resterende dag volg je
cursorisch onderwijs bij Rino Utrecht. Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding geeft recht op de
BIG registratie als gezondheidszorgpsycholoog.
Vereisten
Je hebt als basis psycholoog ervaring met diagnostiek en behandeling van volwassenen binnen Basis en
Gespecialiseerde GGZ, bij voorkeur in een kleinschalig praktijk. Je beschikt over een universitaire master
in de psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen met als
afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde. Daarnaast ben je in het bezit van de LOGO-verklaring.
Deze verklaring is een absoluut vereiste voor toelating tot de opleiding. Bij aanstelling dient tevens een
Verklaring Omtrent Gedrag overlegd te worden.
Salaris en kosten.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.108,- bruto per maand op
fulltime basis. De kosten voor het cursorische deel van de opleiding (ca. € 8.600,- per cursusjaar) zijn
voor eigen rekening maar kunnen eventueel via het bruto salaris verrekend worden.
Interesse?
Voor informatie en vragen kunt u bellen met onze praktijkmanager: de heer R.J. van Oosterhout, tel 06
24 879 809. Solliciteren is mogelijk t/m 14 mei 2017. De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 15
mei en 9 juni 2017. Je kunt je sollicitatiebrief en CV samen met een kopie van de LOGO verklaring mailen
naar werk@psycho-alphen.nl
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