Vacature klinisch (neuro)psycholoog/psychotherapeut
bij het Integraal Gezondheids Centrum
Onze werkwijze
Het Integraal Gezondheids Centrum biedt generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
in een integrale setting. In onze visie zijn lichaam en geest één. We stemmen onze behandelmethoden daarop af. Aanvullend bieden we somatische revalidatie.
Met de combinatie van reguliere en alternatieve geneeswijzen realiseren we een probleemoplossende benadering. We kunnen cliënten op alle manieren helpen.
Het IGC heeft een platte organisatiestructuur, met veel contact met collega’s in een prettige
werksfeer. Er is een nauwe samenwerking met huisartsenpraktijken en zorggroepen, en
daarnaast tussen de psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, haptotherapeuten
en acupuncturisten van het centrum. Ook is er overleg met medisch specialisten en revalidatiecentra. Werken bij het IGC is opereren in een breed multidisciplinair team.
De functie
Als klinisch psycholoog/psychotherapeut ben je mede-regiebehandelaar over het diagnostisch
traject en het behandelingsproces van de SGGZ. Er is ruimte voor eigen cliënten en je kunt
zelf een groot deel van de werktijden bepalen.
Je denkt actief beleidsmatig mee met het GGZ-team en (als je wilt) ook met het managementteam van het IGC.
Taken en verantwoordelijkheden
• Uitvoeren van psychodiagnostiek en psychotherapeutische behandelingen.
• Mede ontwikkelen van het integraal onderzoeks-, behandel- en zorgverleningsbeleid.
• Geven van advies en consultatie.
• Geven van functionele aanwijzingen aan (basis)psychologen en andere zorgverleners.
• Voor de organisatie een vraagbaak zijn op het gebied van diagnostiek en behandelingen.
• Mede begeleiden van stagiairs neuropsychologie.
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Cultuur en positie in de organisatie
De cultuur bij het IGC is informeel en wordt gekenmerkt door laagdrempeligheid, korte lijnen en
vergaande interdisciplinaire samenwerking. Je maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden en hebt in kleine setting regelmatig overleg met de betrokken zorgverleners.
Kennis en vaardigheden
• Vereist zijn kennis op het niveau van een academische opleiding psychologie en een
opleiding tot en registratie als GZ-psycholoog en klinisch (neuro)psycholoog/psychotherapeut.
• Tevens vereist is initiatief op het gebied van het mede ontwikkelen van een integraal
onderzoeks-, behandel- en zorgverleningsbeleid.
• Je houdt je kennis op peil door deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten, congressen en
symposia en door het volgen van cursussen.
• Je beschikt over een BIG-registratie klinisch (neuro)psycholoog/psychotherapeut.
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring (FWG 70/75), of een nader overeen te
komen ZZP-tarief. Werkdagen en werktijden in overleg.
Wil je meer weten over deze vacature? Bel dan met Petra Lambert, 06 1932 0057, door de week
bij voorkeur tussen 17.00 en 20.00 uur en in het weekend tussen 11.00 en 20.00 uur.
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