Vacature GZ-psycholoog en/of
Basispsycholoog / Orthopedagoog met minimaal 3 jaar ervaring Jeugd
24-36 uur per week
Datum plaatsing: 19 december 2019
Sollicitatie sturen naar: personeelszaken@praktijkmemo.nl
Over Memo
Praktijk Memo is een middelgrote zorgaanbieder waar laagdrempeligheid en een
persoonlijke benadering centraal zijn blijven staan. Vanuit verschillende locaties in WestBrabant/Tholen bieden wij behandeling en begeleiding aan jeugd en volwassenen met
meervoudige psychiatrische beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking.
Daarnaast biedt Memo woonvoorzieningen op drie locaties onder het team Memo Wonen
met Zorg.
Het aanbod voor de doelgroep jeugd en jong volwassenen (0-23 jaar) bestaat uit twee
teams. Eén team gericht op behandeling en diagnostiek en één team op de begeleiding. Voor
het eerste team zijn we op zoek naar versterking.
Omdat we veel met hoog complexe casuïstiek werken zoeken we een GZ-psycholoog of een
Basispsycholoog of Orthopedagoog met ruime ervaring. Er is perspectief op een
opleidingsplaats voor de GZ opleiding als dit past in je ontwikkeling op termijn.
Wij werken samen in de zorgcombinatie van Crossroads als het gaat om de hoog-complexe
zorg in West-Brabant; https://www.zorgcombinatiecrossroads.nl/
Wat ga je doen
Je voert intakegesprekken, onderzoekt, adviseert en behandelt cliënten en het cliëntsysteem
(o.a. ouders/wettelijke vertegenwoordigers).
Wie ben je
 Je hebt een universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie afgerond (op
doctoraal/master niveau), eventueel aangevuld met specifieke cursussen en/of
opleidingen op postdoctoraal niveau, eventueel geregistreerd als GZ Psycholoog of NVO
orthopedagoog generalist
 Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met behandeling en diagnostiek binnen de ambulante
kinder- en jeugdpsychiatrie
 Je hebt kennis van onderzoek- en behandelmethoden specifiek voor de doelgroep
 Je beschikt over een helikopterview en een analytisch en synthetisch vermogen in alle
voorkomende situaties
Wat bieden wij
 Een uitdagende functie binnen een afdeling die volop in ontwikkeling is






Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd, volgens
onze interne richtlijn
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZNL
Perspectief om op termijn de GZ opleiding te doen bij gebleken geschiktheid
Voor deze functie is het salaris vastgesteld binnen de CAO FWG 60 als het gaat om een
basispsychoog/orthopedagoog en FWG 65 indien u de GZ/Generalist opleiding heeft
afgerond

Informatie en sollicitatie:
Ben jij collegiaal, functioneer je goed in een team, maar kan je ook zelfstandig werken en
beschik je over een goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheid. Stuur dan je CV en
motivatiebrief naar personeelszaken@praktijkmemo.nl onder vermelding van de vacature.
Indien u nadere informatie wilt kunt u contact opnemen met de teamleider Masjenka
Dubbeldam via het telefoonnummer 0164 24 34 13 of kijk op onze website; www.praktijkmemo.nl

