Vacature:
(Senior) GZ-psycholoog, 28-36 uur per week

GGZ-instelling neuroCare Group Hengelo biedt ambulante reguliere psychologische en
psychotherapeutische behandelingen aan. Daarnaast richten wij ons op de behandeling van depressies,
OCS, slaapklachten en aandachts- en concentratieproblematiek met behulp van innovatieve
neuromodulatie technieken zoals rTMS en neurofeedback.
NeuroCare Group Hengelo is een erkende opleidingsinstelling voor de postdoctorale opleiding tot
psychotherapeut en in 2019 willen we starten met het opleiden van twee basispsychologen tot
gezondheidszorgpsycholoog.
Het team van neuroCare Group Hengelo bestaat uit één klinisch psycholoog, twee psychotherapeuten,
één psycholoog in opleiding tot psychotherapeut, vier basispsychologen en een orthopedagoge. Het
team wordt ondersteund door een secretariaat.
Ter uitbreiding van dit team zijn wij op zoek naar een (Senior) GZ-psycholoog.
Als (Senior)GZ-psycholoog lever je een bijdrage als regiebehandelaar in de diagnostiek en behandeling
binnen de basis GGZ en als gedelegeerde regiebehandelaar binnen de specialistische GGZ. Daarbij heb je
belangstelling voor nieuwe innovatieve behandelingen zoals neurofeedback en rTMS. Tevens vervul je
met enthousiasme de functie van praktijkopleider voor de opleiding tot GZ-psycholoog.
Jouw professionele houding draagt ertoe bij dat de organisatie zich verder ontwikkelt, waarbij kwaliteit
continu hoog in het vaandel staat.

Wij vragen:
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog met BIG-registratie (minimaal 5 jaar geregistreerd)
Ervaring met behandelen van mensen met o.a. depressie, OCS en aandachts- en
concentratieproblematiek en het behandelen van psychotraumata middels EMDR.
Affiniteit met neuromodulatietechnieken zoals rTMS en neurofeedback.
Bereidheid tot het superviseren en begeleiden van collega’s in de drie andere neuroCare
vestigingen in Nederland.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Een professionele, kleinschalige en prettige werkomgeving in een groeiende internationale
organisatie.
Korte lijnen met collega’s en korte lijnen tussen onderzoek en praktijk.
Een contract voor 28-36 uur.
Veel ruimte voor nieuwe initiatieven en goede ontplooiingsmogelijkheden
Salariëring conform CAO GGZ, afhankelijk van ervaring en eventuele specialisaties. De
mogelijkheid is aanwezig om extra salaris te verwerven bij het vervullen van de opleidersfunctie
binnen de opleiding tot GZ-psycholoog.

Solliciteren:
Motivatie en CV kunnen per email gestuurd worden naar: j.fekkes@neurocaregroup.com.
Bij vragen over de vacature kun je contact opnemen met Johan Fekkes (06 41904965) of Rosalinde van
Ruth (024 7503507).
De sluitingsdatum is 18 december 2018.

