Datum plaatsing
Datum sluiting

: 03-01-2019
: 18-01-2019

Organisatie:
Praktijk Memo is een middelgrote zorgaanbieder waar laagdrempeligheid en een persoonlijke
benadering centraal zijn blijven staan. De hoofdlocatie is de 18e-eeuwse stadsboerderij Hoeve
Meilust in Bergen op Zoom. Hier bevindt zich de behandelpraktijk voor tweedelijns (medisch
specialistische) GGZ en de groepsaccommodatie voor hulpverlening aan kinderen, jeugdige
en (jong) volwassenen met (meervoudige) psychiatrische problematiek. Tevens heeft Praktijk
Memo per 01-01-2019 ook een behandellocatie geopend in Steenbergen (NB).
Naast behandeling, biedt Praktijk Memo ook woonbegeleiding (Wonen met Zorg), ambulante
begeleiding en begeleiding op het gebied van Arbeidstraining, Dagbesteding en Onderwijs.
Ter versterking van het behandelteam Volwassenen zijn wij op zoek naar een:

basispsycholoog (36 uur/wk)
Plaats in de organisatie:
De basispsycholoog ontvangt functioneel leiding van een hoofdbehandelaar.
Wat ga je doen? Je
 verricht psychodiagnostisch onderzoek en stelt (onder supervisie) indicaties en
diagnoses.
 neemt actief deel aan het Multidisciplinair Overleg (MDO).
 stelt een behandelplan op en stelt in overleg met cliënt doelen op en evalueert deze
met cliënt en MDO.
 verricht behandelingen zelfstandig en kan daarbij gebruik maken van
psychotherapeutische deeltechnieken.
 kan ten aanzien van het behandeltraject de behandelverantwoordelijkheid dragen en
draagt als regiefunctionaris zorg voor afstemming met de cliënt en diens systeem.
 houdt uit de functie voortvloeiende administratie, registratie en rapportage bij.
 informeert verwijzers, overige betrokken hulpverleners/behandelaren en waar nodig
andere betrokkenen over het verloop en resultaat van de behandeling.
 draagt zorg voor de juiste afronding van de behandeling.
 levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en aan het behandelbeleid.
 levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering.
Wie ben je?
•
Je hebt een universitaire opleiding psychologie afgerond, eventueel aangevuld met
specifieke relevante cursussen en/of opleidingen.
•
Je hebt ervaring met behandeling en diagnostiek.
•
Je hebt kennis van onderzoek- en behandelmethoden, specifiek voor de doelgroep.
•
Je beschikt over een helikopterview en een analytisch vermogen in alle
voorkomende situaties.

Competenties en vaardigheden:
• Creatief
• Flexibel
• Ondernemend
• Resultaatgericht
• Analytisch
• Plannen en organiseren
• Doelen stellen en delegeren
• Stressbestendig
• Kennis van registraties
• Bereid om op meerdere locaties te werken
• Hands-on mentaliteit
Wat bieden wij?
•
Een uitdagende functie binnen een praktijk die volop in ontwikkeling is.
•
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd,
volgens onze interne richtlijn.
•
Arbeidsvoorwaarden conform de GGZ CAO (FWG 60).
•
Perspectief om op termijn de GZ-opleiding te doen bij gebleken geschiktheid.
Voor meer informatie betreffende de functie, kun je contact opnemen met: Peter Steenkist,
praktijkhouder of Ivo Uijt de Haag, beleidsstaf (0164-243413).
Solliciteren?
Ben jij collegiaal, functioneer je goed in een team, maar kan je ook zelfstandig werken en
beschik je over goede communicatieve vaardigheden?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar: personeelszaken@praktijkmemo.nl.

