1 opleidingsplaats
GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog Kinder- en Jeugd
De Dimence Groep bestaat uit 7 stichtingen voor de ggz en sociaal werk en is erkend als
praktijkopleidingsinstituut voor o.a. de postmaster opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog,
psychotherapeut en klinisch psycholoog.
Binnen de Stichting Jeugd GGZ bieden wij 1 praktijkopleidingsplaats aan tot Klinisch Psycholoog.
De opleidingsplaats is voor 28 uur - 32 uur per week. Opleidingsplek Jeugd GGZ Deventer cq
Almelo.
Jeugd GGZ richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en biedt op verschillende locaties in
de regio ambulante 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.
Wat ga je doen?
De 4-jarige opleiding Klinisch Psycholoog K&J wordt georganiseerd onder auspiciën van het RINO te
Utrecht. De opleiding start per 1 januari 2020.
De aanstelling is gekoppeld aan de definitieve toelating tot de opleiding bij het RINO.
Het theoretisch deel van de opleiding wordt in eigen tijd gevolgd.
Je werkzaamheden bestaan uit het verrichten van intakes/psychodiagnostiek, coördinatie van
psychodiagnostiek, indicatiestelling, het maken van rapportages, de begeleiding en behandeling
van patiënten, zowel individueel als in groepsverband, uitvoeren van psychotherapieën en het
leveren van bijdragen aan behandelplannen op multidisciplinair
teamniveau. Je voert wetenschappelijk onderzoek uit evenals beleidsmatige activiteiten.
Kom jij in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor de opleidingsplaats als je
•

voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding tot klinisch psycholoog van de
betreffende opleiding RINO te Utrecht.

•

een enthousiaste GZ-psycholoog bent, die beschikt over minstens één jaar
werkervaring als GZ-psycholoog met de doelgroep K&J binnen de ambulante GGZ.

•

affiniteit hebt met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
en je gemotiveerd bent om innovatief te werken.

•

interesse hebt in het ontwikkelen en aansturen van behandelbeleid en in de complexe
psychopathologie over een breed scala van cliënten.

•

flexibel, stressbestendig, analytisch en assertief bent.

•

Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat wij bieden?
Naast een uitdagende opleidingsplaats bieden wij de arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ en
eigen aanvullende regelingen. De functie is ingedeeld in FWG 65. Er is een ruime vergoeding op het

gebied van opleidingskosten en reiskosten. Tevens kun je gratis boeken lenen van de bibliotheek
van de Dimence Groep. We bieden werkbegeleidings- en supervisiemogelijkheden.
Wat je verder nog moet weten
Je kunt reageren tot maandag 23 september; de sollicitatiegesprekken zijn op 30 september in de
ochtend, locatie Deventer.
Meer informatie
Voor informatie kan contact opgenomen worden met dhr. Hub Jamin (klinisch psycholoog/
praktijkopleider; 0570-604100 h.jamin@jeugdggz.com; maandag, dinsdag en donderdag) en (bij
afwezigheid dhr. Jamin) mevr. Hanna Stolper (klinisch psycholoog/ praktijkopleider; 038-4692544.
Maandag en dinsdag. h.stolper@jeugdggz.com).

Solliciteren? Mail jouw cv en motivatiebrief naar f.manuhutu@dimencegroep.nl.

