VACATURE
I.v.m. uitbreiding van onze vakgroep
zijn wij op zoek naar een
(GZ-)psycholoog (m/v) voor 32 uur per week

Jouw functie
Als (GZ-)psycholoog bied je behandeling aan cliënten met een complexe hulpvraag op het
terrein van ouder worden, revalidatie en/of chronische beperkingen. Je maakt deel uit van
een enthousiast multidisciplinair team, dat verantwoordelijk is voor het begeleiden en
behandelen van cliënten met psychische, cognitieve en psychosociale problemen. Jouw
deskundigheid biedt mogelijkheden tot specifieke diagnostiek, advies en interventie; zowel
individueel als groepsgericht. Tevens begeleid en instrueer je andere zorgverleners met
betrekking tot de zorg rondom de cliënten, onder andere door omgangsadviezen en
deskundigheid bevorderende activiteiten. In dit kader neem je ook deel aan
multidisciplinaire overlegstructuren. Daarnaast lever je een bijdrage aan het ontwikkelen
van beleid ten aanzien van de verschillende bewoners. Als GZ-psycholoog draag je
verantwoordelijkheid voor een belevingsgericht klimaat op de afdelingen en begeleid je de
GZ-psycholoog in opleiding.
Jouw kwaliteiten
Je hebt een afgeronde opleiding tot psycholoog op WO-niveau, bij voorkeur met aanvulling
van de GZ-opleiding. Je hebt affiniteit met de doelgroep ouderen. Je hebt relevante
werkervaring in complexe behandeling bij revalidanten, geriatrische- en
psychogeriatrische cliënten. Je bent een innovatieve en proactieve collega en je werkt
graag zowel zelfstandig als in teamverband. Je bent ‘to the point’. Daarnaast werk je
belevingsgericht en heb je tact, geduld en doorzettingsvermogen. Door jouw goede
communicatieve vaardigheden sluit je goed aan bij bewoners, mantelzorgers en collega’s.
Je bent gericht op resultaat en kwaliteit.
Wat wij bieden
Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan voor 32 uur per week voor de duur van
een jaar met uitzicht op verlenging. Daarnaast bieden wij een werkplek binnen een
enthousiast behandelteam dat werkt aan nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Het
salaris is ingedeeld conform CAO VVT FWG 60 (of indien GZ-psycholoog CAO VVT FWG
65). De startdatum is bij voorkeur 1 februari 2019.
Solliciteren
Uw schriftelijke sollicitatie + CV kunt u uiterlijk op 27 januari 2019 richten aan
Zorgcentrum de Posten, t.a.v. Okke Dickhoff, afdeling P&O, De Posten 135, 7544 LR
Enschede of per mail sturen aan solliciteren@deposten.nl. Nadere informatie over deze
functie kunt u verkrijgen bij Chantal de Graaf (psycholoog), Ester Geurtzen (psycholoog)
of Anne Olde Dubbelink (psycholoog) via tel. nr. 053-4 753 753.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 23 januari.

