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Over de locatie
Karakter

Functieomschrijving
Karakter is er voor kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problemen. Passie voor deze kinderen en jongeren is
wat onze medewerkers drijft. Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen kind, ouders en professionals. Vanuit de
wens om de best mogelijke behandeling te bieden, doet Karakter veel wetenschappelijk onderzoek en deelt haar
deskundigheid met andere professionals via bijvoorbeeld opleiding en een consultatielijn.
Voor zowel de locaties Enschede als de locatie Almelo zijn wij op zoek naar een:
Klinisch psycholoog
Uren in overleg, 20 - 36 uur

Je verricht of laat specialistisch (psycho)diagnostisch onderzoek verrichten en stelt indicaties;
Je verricht specialistische of intensieve psychotherapeutische behandelingen van patiënten met complexe
problematiek;
Je vervult als klinisch psycholoog de rol van regiebehandelaar;
Je bezoekt jaarlijks seminars samen met de kinder- en jeugdpsychiater om kennis te delen en uit te wisselen;
In overleg met jou kan er een takenpakket worden samen gesteld waarbij je leidinggevende taken en onderzoek deel
uit maken;
Je geeft werk- en praktijkbegeleiding en/of supervisie, verzorgt klinische lessen en levert een bijdrage aan interne
deskundigheidsbevordering en andere opleidingsactiviteiten.

Functie eisen
Een academische opleiding in de gedragswetenschappen en registratie als Gezondheidszorg Psycholoog of
Psychotherapeut (registratie art. 3 Wet BIG) en een registratie als Klinisch (neuro) psycholoog is vereist (registratie
art. 14 Wet BIG);
Kennis van en inzicht in de problematieken van de doelgroep en meerdere jaren ervaring zijn vereist;
Je beschikt over vaardigheden zoals tact, stimuleren, motiveren en conflicthantering en het overbruggen van
tegenstellingen door middel van uitstekende communicatieve vaardigheden;
Je beschikt daarbij over overtuigingskracht;
Je kunt zowel zelfstandig als binnen een multidisciplinair team werken;
Een actieve en op ontwikkeling en vernieuwing gerichte instelling wordt erg op prijs gesteld.

Inschaling
Wij bieden een inspirerende werkomgeving waar op kwalitatief hoog niveau zorg geboden wordt aan kinderen en jongeren
en hun systemen met (complexe) psychiatrische problematiek. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO-GGZ. De functie is ingedeeld conform CAO GGZ, FWG 70. Het betreft een vast dienstverband.

Bijzonderheden
Karakter is er voor kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problemen. Passie voor deze kinderen en jongeren is
wat onze medewerkers drijft. Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen kind, ouders en professionals. Vanuit de
wens om de best mogelijke behandeling te bieden, doet Karakter veel wetenschappelijk onderzoek en deelt haar
deskundigheid met andere professionals via bijvoorbeeld opleiding en een consultatielijn.
Voor zowel de locaties Enschede als de locatie Almelo zijn wij op zoek naar een:
Klinisch psycholoog
Uren in overleg, 20 - 36 uur
Belangstelling?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mattijs Schurink, Zorglijnmanager Bedrijfsvoering, 06-28415491

