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Psychotherapie Praktijk Malden zoekt ter versterking van ons team een
psychotherapeut / GZ psycholoog

Wie zijn wij?
Wij zijn een kleine GGZ-instelling en bieden behandelingen in de SGGZ en (in beperkte mate) in de
BGGZ. Samen zijn we verantwoordelijk voor de behandeling van cliënten met complexe problematiek,
waarbij vaak sprake zal zijn van persoonlijkheidsproblematiek, depressieve en/of angststoornissen. Als
praktijk hebben we ons gespecialiseerd in de behandeling van vroegkinderlijk trauma en emotionele
verwaarlozing.
Wat kunnen wij voor jou betekenen?
• Je komt te werken in een klein en zelfstandig team met korte lijntjes.
• Een ervaren team van Klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen,
vaktherapeuten, fysiotherapeuten.
• We overleggen samen wat het beste is voor de cliënt.
• We bekijken samen wat we beter kunnen doen.
• Jaarlijks scholingsbudget voor kennisuitbreiding.
Wie ben jij?
• Een leuke en enthousiaste collega die werkzaam wil zijn in de specialistische GGZ.
• Je kunt zowel zelfstandig als in een team functioneren en bent niet bang om eigen ideeën in te
brengen.
• Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de diagnose en de behandeling van jouw
cliënten.
• Hebt kennis en affiniteit met EMDR en schematherapie.
Word jij onze nieuwe collega?
Dan word je deel van een prettig team om in te werken in een mooie gastvrije en huiselijke omgeving.
We bieden je een functie aan minimaal 16 uur waarbij je werkzaam bent in loondienst of als ZZP-er.
Salaris is volgens de richtlijnen van het cao GGZ.
Meer informatie,
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Frans Janssen via 06-5150 2821 of
fjanssen@psychotherapiemalden.nl. Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.psychotherapiemalden.nl / www.psychotherapieintensief.nl

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe ja aan de
functie-eisen, solliciteer dan snel op deze vacature met jouw
motivatiebrief en cv naar fjanssen@psychotherapiemalden.nl.
Word dit jouw
spreekkamer?

