GZ-psycholoog (24-36 uur) – neuroCare Den Haag, Eindhoven, Groningen of Hengelo

Jij bent een professional die zijn of haar ervaring graag inzet in psychologische ondersteuning op maat. Innovatie
en ontwikkeling intrigeren en motiveren jou bij de uitvoering van je werkzaamheden. Jouw toewijding draagt
ertoe bij dat neuroCare Nederland zich verder ontwikkelt, waarbij kwaliteit continu hoog in het vaandel staat.
Op de volgende locaties hebben wij een vacature voor GZ-psycholoog (24-36 uur per week):
• Den Haag
• Eindhoven
• Groningen
• Hengelo
In je sollicitatie kun je aangeven bij welke neuroCare vestiging je solliciteert.
Als GZ-psycholoog bij neuroCare Nederland lever je een bijdrage als regiebehandelaar in de diagnostiek en
behandeling binnen de basis GGZ en als gedelegeerde regiebehandelaar binnen de specialistische GGZ. Daarbij
heb je ook belangstelling voor nieuwe behandelmethoden zoals neurofeedback en rTMS. Je ziet de begeleiding
van GZ-psychologen in opleiding als uitdaging en waardevolle aanvulling op je functioneren in de organisatie.
In onze organisatie werk je in een klein gedreven team dat wordt ondersteund door een secretariaat.
Wat breng jij mee
• Een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog met BIG-registratie.
• Ervaring met behandelen van mensen met o.a. depressie, OCS en aandachts- en
concentratieproblematiek en het behandelen van psychotraumata middels EMDR.
• Bereidheid om de behandelmethoden rTMS en neurofeedback te leren kennen en toepassen.
• Bereidheid tot het superviseren en begeleiden van collega's in de andere neuroCare vestigingen in
Nederland.
• Een bevlogen teamplayer die openstaat voor nieuwe inzichten.
Wat bieden wij jou
• Een professionele, kleinschalige en prettige werkomgeving in een groeiende internationale organisatie.
• Korte lijnen met collega’s, onderzoek en de klinische praktijk.
• Een arbeidscontract voor 24 - 36 uur.
• Goede ontplooiingsmogelijkheden.
• Salariëring conform CAO GGZ, afhankelijk van ervaring en eventuele specialisaties
Over neuroCare
neuroCare Group biedt ambulante, reguliere psychologische en psychotherapeutische behandelingen aan.
Daarnaast richten wij ons op de behandeling van depressie, OCS, slaapklachten en aandachts- en
concentratieproblematiek met behulp van innovatieve behandelmethoden waarvoor je intern opgeleid wordt.
Wij zijn een erkende opleidingsinstelling voor gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog.
Solliciteren
Twijfel je nog?
Neem dan contact met ons op om (geheel vrijblijvend) een dag mee te lopen in één van onze praktijken.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun cv en motivatie per e-mail sturen aan: hr-nl@neurocaregroup.com

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Rosalinde van Ruth, Iris van Oostrom of Mia De Wolf (024 7503507).
Kijk voor de volledige vacatureteksten op: https://neurocaregroup.nl/vacatures/
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