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Over de locatie
Mediant Geestelijke Gezondheidszorg
Ben jij de regiebehandelaar die graag samenwerkt en door middel van onderzoek en diagnostiek de puzzel maakt voor onze
cliënten zodat zij de zorg krijgen die zij verdienen? Dan komen wij graag met jou in contact! Voor ons Psychologisch
adviescentrum (PACT) zoeken wij een
Regiebehandelaar
GZ- of Klinisch psycholoog
Uren in overleg
Wie zijn wij?
Mediant is een ggz organisatie in de regio Twente met ca. 1000 medewerkers. We zijn een lijnorganisatie met duaal
management op alle stuurlagen, waardoor behandelinhoud en bedrijfsvoering hand in hand gaan. Onze cultuur is informeel,
de lijnen zijn kort en een collega om mee te sparren is zo gevonden. We zijn open, nuchter, weten van aanpakken en richten
ons vooral op waar we voor zijn: het verlenen van Gewoon Goede Zorg!
Het Psychodiagnostiek Advies Centrum Twente (PACT) verricht psychodiagnostische onderzoeken voor de verschillende
onderdelen van Mediant en voor externe partijen waaronder huisartsen en andere 1e lijns zorginstanties, 2de en 3e-lijns
zorginstanties, gemeenten, zorgverzekeraars en UWV.
Jij hebt
een afgeronde opleiding tot GZ- of klinisch psycholoog
meerdere jaren werkervaring als (regie)behandelaar
een open houding, bent toegankelijk met een professionele afstand.
affiniteit met psychodiagnostiek, classificatiestelling en verslaglegging en volgt de nieuwste ontwikkelingen op het

gebied van psychodiagnostiek.
Jij bent
BIG geregistreerd
makkelijk in contact en cliëntgericht; een verbinder
doortastend en actief
analytisch en gestructureerd
iemand met energie die blijft puzzelen tot de juiste diagnose is gesteld
creatief in je aanpak met een nuchtere insteek
open en toegankelijk, maar op een professionele afstand.
Wat krijg je er voor terug?
Een veelzijdige functie in een compacte en financieel gezonde organisatie.
Ruimte om jezelf te ontwikkelen.
werken in een expertisecentrum met ambitie.
(geaccrediteerde) Refereerbijeenkomsten met uiteenlopende thema’s.
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, uren in overleg.
Salaris passend bij de functie (FWG 65 of FWG 70 cao-GGZ).
Wij maken graag kennis!
En hopelijk is dat, na wat je gelezen hebt over ons, wederzijds.
Wij wisselen graag van gedachten over jouw vak en de invulling daarvan. Je hiervoor bellen of mailen met Karin Heijerman,
06-34955619.
Volg ons!
Als je nieuwsgierig bent geworden naar Mediant en haar medewerkers, kijk dan ook op onze website, www.mediant.nl of
volg ons op social media!
Wij kijken uit naar jou!

