KLINISCH (NEURO)PSYCHOLOOG / GZ-PSYCHOLOOG

Type

Werkplein

Intern nummer

07.34/1.40 – 0334 FJR/lts

Organisatie

Mediant geestelijke gezondheidszorg

Locatie

Mediant GGZ, Gewoon Goede Zorg in Twente

Werkveld

Geestelijke gezondheidszorg

Opleidingsniveau

Wo

Arbeidstijd

Part time

Uren van

20

Uren tot

20

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Geestelijke Gezondheidszorg

Informatie verkrijgen bij

Hester Meijer (programmamanager PACT) of Tessa Branten
(teammanager) beiden bereikbaar op tel.nr. 088 - 3735600. Voor informatie
over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij stafafdeling P&O tel.nr. 0534755560.

Functie(s)

Psycholoog GZ
Psycholoog klinisch

Publicatiedatum

21-02-2019

Reageer voor

31-08-2019

Ingangsdatum

21-02-2019

Nummer

43923

Over de locatie
Mediant GGZ, Gewoon Goede Zorg in Twente

Functieomschrijving
Voor het Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT) zijn wij op zoek naar een:

KLINISCH (NEURO)PSYCHOLOOG / GZ - PSYCHOLOOG
20 uur per week, onbepaalde tijd
Combinatie met behandelfunctie binnen Mediant is mogelijk
Werksetting
Het Psychodiagnostiek Advies Centrum Twente (PACT) is onderdeel van Mediant GGZ en gevestigd in Enschede. Mediant
is een brede GGZ instelling en beschikt over afdelingen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en enkele
specialistische centra.
Het PACT verricht psychodiagnostische onderzoeken voor de verschillende onderdelen van Mediant en voor externe
partijen waaronder huisartsen en andere 1e lijns zorginstanties, 2e en 3e-lijns zorginstanties, gemeenten, zorgverzekeraars

en UWV.
Een greep uit de onderzoeken die we afnemen:
Intelligentieonderzoek.
Persoonlijkheidsonderzoek.
Onderzoek naar psychiatrische stoornissen middels DSM-5.
Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS e.d.).
Neuropsychologisch onderzoek.
Combinaties van deze onderzoeken (differentiaal diagnostiek).
Natuurlijk hebben we binnen PACT ambities. We willen:
ons onderscheiden op kwaliteit
groeien en toonaangevend zijn.
goede kwaliteit én snelle service leveren zonder wachtlijst
Functieomschrijving
Als GZ-psycholoog vervul je een belangrijke rol binnen het centrum.Enerzijds diagnosticeer je volwassenen met
verschillende psychiatrische toestandsbeelden en voer je ook zelf psychodiagnostisch onderzoek uit. Je bespreekt de
onderzoeken met cliënten, verwijzers en behandelaren. Anderzijds fungeer je als inhoudelijke coach en superviseer en
begeleid je de in het centrum werkzame basispsychologen, psychodiagnostisch werkers en incidenteel Psychologen in
opleiding tot GZ psycholoog in hun werk.
Daarbij ben je het aanspreekpunt voor onze klanten, verwijzers en behandelaren, waarbij je vanuit jouw expertise de
onderzoeksuitkomsten kunt toelichten en duiden.
Tevens verwachten wij dat je een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van het centrum.

Functie eisen
Functie-eisen
Je bent BIG-geregistreerd Klinisch (neuro)psycholoog of GZ-psycholoog.
Je beschikt over affiniteit, aantoonbare kennis van en gedegen ervaring met psychodiagnostiek en indicatiestelling.
Je werkt gestructureerd en directief ten aanzien van complexe problematiek en bent derhalve ook stressbestendig.
Je beschikt over een klantgerichte, professionele houding en werkt ‘evidence based’.
Je beschikt over een kritische houding ten opzichte van het diagnostisch proces.
Het begeleiden en coachen van medewerkers past bij u en is een aantoonbaar ontwikkelde kwaliteit.
Jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend.

Inschaling
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 20 uur per week. Een combinatie met een behandelafdeling
is mogelijk. Salariëring en rechtspositieregeling zijn overeenkomstig de CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
De functie GZ-psycholoog is ingeschaald in FWG functiegroep 65, met een minimum salaris van € 3.266 en een maximum
salaris van € 5.126 bij een fulltime dienstverband.
De functie van klinische (neuro) psycholoog is ingeschaald in FWG functiegroep 70 met een minimum salaris van € 3.965 en
een maximum salaris van € 6.188 bij een fulltime dienstverband.

Bijzonderheden
Informatie
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Hester Meijer, programmamanager PACT. Bereikbaar op
telefoonnummer 088 - 3735600. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij stafafdeling P&O en
Opleidingen telnr. 053- 475599.
Graag attenderen we je op onze site voor nadere informatie www.pacttwente.nl en op www.mediant.nl voor meer informatie
over Mediant.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven

