GZ-Psycholoog 20-24 uur
Queeste, Alkmaar
SGGZ Queeste biedt deze zorg aan ongeveer 200 cliënten en werkt samen met de afdelingen Ambulante
begeleiding en het Molenhuis (logeren). Ook wordt Consultatie en Expertise uitgevoerd op de overige
instellingen van de Raphaelstichting. Wij willen ons team uitbreiden met een GZ-Psycholoog voor 20-24 uur
per week.
Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
• Samenwerken binnen de diagnostiekgroep, afnemen van Psychologisch (test) onderzoek en het
begeleiden van collega's hierin.
• Zelfstandig uitvoeren van behandelingen bij volwassenen en evt bij jeugdigen en hun systeem.
• Mogelijk taken die horen bij regiebehandelaar.
• Deelname aan het multidisciplinaire overleg van de afdeling.
• Medeverantwoordelijkheid voor het blijven ontwikkelen van de afdeling SGGZ
• Consultatie en expertise vragen op andere instellingen van de Rapahaelstichting.
Wat vragen wij
• Je hebt een afgeronde opleiding als GZ psycholoog (volwassenen of jeugd)
• Je hebt kennis en ervaring in behandelingen van volwassenen, zowel kortdurend als langdurende
trajecten (en kennis van de diagnostiek hieromtrent).
• Je hebt bij voorkeur ervaring met behandeling van jeugdigen.
• Je hebt kennis van en ervaring met Cognitieve Gedragstherapie en EMDR, naast actuele bijscholingen.
• Je hebt kennis van en ervaring met het afnemen, uitvoeren van psychologische onderzoeken en het
begeleiden van collega's hierin.
• Je kan zowel goed samenwerken als zelfstandig werken, waarbij een eigen verantwoordelijkheid over
eigen caseload onderdeel is.
• Je hebt interesse in de rol als regiebehandelaar, en medebehandelaar werkend in een multidisciplinair
team.
• Je hebt een proactieve houding en verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je kan goed organiseren en structureren.
• Je hebt interesse in het antroposofisch mensbeeld, in het bijzonder de antroposofische psychiatrie.
• Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Je bent in het bezit van rijbewijs.
Wat bieden wij?
Primaire arbeidsvoorwaarden:
• Arbeidsvoorwaarden en FWG gelden volgens cao Gehandicaptenzorg.
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Een veelzijdige en zelfstandige functie als GZ- psycholoog binnen en klein team.
• Een inspirerende werkplek met een gevarieerde doelgroep waar op een hedendaagse manier
gezocht wordt naar een antwoord op zorgvragen, uitgaande van de een integraal mensbeeld.
• Een zelfsturende afdeling die groeit en waar u mede vorm aan kunt geven.
Wie zijn wij?
De polikliniek Specialistische GGZ (SGGZ) Queeste is één van de afdelingen van de Raphaëlstichting. Wij
bieden vanuit onze specialistische GGZ diagnostiek en behandeling aan zowel jeugd als volwassenen.
Wij hanteren geen absolute IQ grens, dat wil zeggen dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking
ook welkom zijn bij Queeste. SGGZ Queeste richt zich op traumabehandeling en gerelateerde
psychiatrische stoornissen, vanuit een systeemgerichte benadering en vanuit de biografie.
Enthousiast?
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met:
Elbrig van de Poel; tel 072-5660166
Procedure
• De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur
uit naar een interne kandidaat;
• Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure;
• Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste;

•

Reageren kan uitsluitend per mail aan solliciteren@raphaelstichting.nl of via de ‘solliciteer online’
button, o.v.v. ‘GZ psycholoog’.

