Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut Jeugd (jong)volwassenen 20-28 uur.
Queeste, Alkmaar
Queeste is opzoek naar een Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut Jeugd (jong)volwassenen voor een
dienstverband van 20-28 uur.
Wat ga je doen?
Je bent de professional die, in rol van regiebehandelaar, nauw samenwerkt met de collega's van het
multidisciplinair team (zowel volwassenen als kinderen). Als regiebehandelaar ben je voorzitter van je
MDO’s. Je verricht individuele psychotherapieën, systeemtherapieën en/of ouderbegeleiding. Je bent thuis in
het doen van psychodiagnostiek en kunt de onderzoeken die worden gedaan door collega's superviseren.
Je behandelt kinderen en volwassenen met een verscheidenheid aan klachten.
Daarnaast is het de rol als praktijkopleider en/of het geven van supervisie en werkbegeleiding aan collega
psychotherapeuten i.o., GZ-psychologen i.o. en (mogelijk op termijn) psychotherapeuten i.o. onderdeel van
het takenpakket. Je bent in staat een bijdrage te leveren aan deskundigheidsbevordering binnen en buiten
Queeste. Je draagt bij aan het behandelbeleid m.b.t. de cliëntenzorg van Queeste.
Je werkt samen in een zelfsturend team met verschillende disciplines zoals, psychiater, GZ- psychologen,
masterpsychologen, systeemtherapeuten, integratief therapeuten, speltherapeuten vak therapeuten en
ambulant gezinsbegeleiders. Het team biedt een gedegen opleidingsklimaat waar jij als klinisch
psycholoog/psychotherapeut zelf kunt scholen en jij jouw kennis en kunde kunt overbrengen op collega's.
Wat vragen wij
• Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding tot Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut
• Affiniteit met de antroposofie is een pré
• Je hebt kennis van en ervaring met psychotherapeutisch behandelingen.
• Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met CGT, schematherapie, systeemtherapie en EMDR.
• Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met (complexe) persoonlijkheidsproblematiek en/of
ontwikkelingsstoornissen (o.a. ASS/ADHD en LVB.
• Je bent open en eerlijk met een wezenlijke interesse in mensen en multidisciplinair werken.
• Je beschikt over heldere schriftelijke ne mondelinge communicatie
• Je beschikt over een nauwgezette en nauwkeurige werkwijze
• Je beschikt over een stressbestendig en flexibel denkwijze
Wat bieden wij?
Primaire arbeidsvoorwaarden:
• Arbeidsvoorwaarden volgens cao Gehandicaptenzorg.
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Een inspirerende werkplek met gemotiveerde deskundige medewerkers
• Mogelijkheid tot professionele ontwikkeling, waaronder scholingsmogelijkheden
• Aanvullende antroposofische scholing
• Mogelijkheid tot meedenken over de ontwikkeling van de organisatie.
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.
De SGGZ Queeste biedt deze zorg aan ruim 200 cliënten (jeugd en volwassenen) en werkt samen met de
afdelingen Ambulante begeleiding (190 cliënten) en het Molenhuis (logeren 35 cliënten). Ook wordt
Consultatie en Expertise uitgevoerd op de overige instellingen van de Raphaelstichting .
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. ‘Klinisch Psycholoog’.

