Heb jij het in huis om met een kortdurende, oplossingsgerichte behandeling de cliënt weer regie te
laten nemen over zijn leven?

Indigo is op zoek naar ondernemende GZ-Psycholoog in
Purmerend
Aantal uur per week
Vacaturenummer
Locatie
Uiterste reactie datum

16-36
IND1913
Purmerend Boeierstraat
25-07-2019

Over je nieuwe baan als...
In een korte tijdspanne de beste behandeling vinden met het oog op resultaat? Is
doelgericht werken met de focus op samenspraak iets wat in jouw straatje ligt? Dan is
Indigo iets voor jou.
Zelfstandig werken, maar als een team sterk staan. Bij Indigo Noord-Holland zoeken wij een
GZ Psycholoog die zich wil aansluiten bij team Purmerend. Je komt te werken op één of
meerdere locaties van het team waar jouw keuze naar uit gaat. Uniek hieraan is dat je zelf de
uitdaging mag aangaan. Jij zoekt, samen met de patiënt, de best aansluitende behandeling.
Als behandelaar ga je:
Intakegesprekken voeren, de voorlopige diagnose stellen en adviezen geven voor
verdere behandeling en eventuele doorverwijzing
Klachtreductie creëren door de inzet van een kortdurende generalistische behandeling
met methodieken gericht op cognitieve gedragstherapie, EMDR etc.
Psycho-educatie en voorlichtingen geven aan patiënten en hun systeem
Hoewel het erg zelfstandig is sta je in nauwe samenwerking met de huisartsen en andere
collega’s die in de wijken werken. Dus heb jij graag de mogelijkheid je werk zelf vorm te geven
en zit je vol goede innoverende ideeën? Dan gaan wij graag met je in gesprek.
Bij aanstelling wordt in het eerste jaar een tweedaagse training in het KOP model
aangeboden. Daarnaast zal ook een in company scholing worden aangeboden op het
gebied van ACT, VCGT, oplossingsgerichte modules of EMDR. Het exacte onderwerp
wordt nader bepaald.
Over jou
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Je hebt een afgeronde opleiding tot GZ psycholoog en je BIG registratie op orde
Je hebt een goede genuanceerde taalvaardigheid en je bent ondernemend en
zelfstandig
Het kunnen motiveren en stimuleren in behandelcontacten is belangrijk
Bij voorkeur heb je ervaring met het uitvoeren van het KOP model
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) vereist.
Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit
van de sollicitatieprocedure.
Over Indigo

Indigo wil mensen met (risico) op psychische klachten, direct en dichtbij, goede hulp
aanbieden. Hierdoor kunnen cliënten zo snel mogelijk regie nemen over hun eigen leven en
deelnemen aan de samenleving. Door preventie, de POH-GGZ functie en het behandelen in
de Basis GGZ kunnen wij zorg op maat bieden. Dit is onze missie waar ruim 800 medewerkers
zich iedere dag voor inzetten. Daarmee bereiken wij jaarlijks meer dan 160.000 mensen.

Over de regio

Indigo Noord-Holland is onderdeel van Indigo West en Parnassia Groep en bestrijkt een groot
deel van de Randstad. Indigo Noord Holland bestaat zelf uit de regio Noord-Holland. Met 66
werknemers in dit gebied worden er gemiddeld 2000 cliënten per jaar behandeld in de Basis
GGZ.
Interessant, maar wat bieden we dan?

Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige
werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao
GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.
Het betreft een functie voor 16-36 uur per week. Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd.
Het salaris bedraagt minimaal € 3820,- en maximaal € 5126,- (FWG 65) bruto per maand op
basis van een werkweek van 36 uur.

Contactpersoon

Bob van Waardenberg
Manager bedrijfsvoering
06-22243664
wervingsbureau@parnassiagroep.nl
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