Vacature Psychotherapeut Kind & Jeugd
Psychologen Praktijk Putten K&J zoekt psychotherapeuten K&J voor haar vestiging in Putten
en een nieuwe vestiging in Barneveld.
Wie wij zijn
Psychologen Praktijk Putten K&J is een kleinschalige, energieke (S) GGZ -instelling in Putten,
met tevens behandellocaties in Nijkerk, Zeewolde en binnenkort in Barneveld.
In onze praktijk werken klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten,
ontwikkelingspsychologen en orthopedagogen. Ook is er een kinder- en jeugdpsychiater
verbonden aan de praktijk.
Ons team kenmerkt zich door een warme, prettige en professionele sfeer naar elkaar en de
jeugdigen en hun ouders/verzorgers. We zijn zelfsturend, waarbij iedereen inbreng kan
hebben in de uitvoering van de organisatie en de zorg.
De doelgroep is divers, van lichte tot complexe problematiek. Dit maakt dat er veel afwisseling
is in de werkzaamheden. We werken in teamverband. Behandeling vindt individueel maar ook
in groepsvorm plaats. Wij erkennen het belang van een multidimensionale en
multidisciplinaire aanpak
Wat zijn je werkzaamheden
Je doet intakes bij kinderen, jongeren en hun ouders, indien nodig, ondersteund met
psychodiagnostisch onderzoek. Je behandelt zelfstandig kinderen, jeugdigen en geeft
begeleiding aan ouders/verzorgers. Daarbij werk je nauw samen met je collega’s binnen het
team. Je functioneert als regiebehandelaar in de Specialistische GGZ en bent verantwoordelijk
voor de inhoud en uitvoering van behandelplannen van eigen patiënten en van de patiënten
voor wie jij regiebehandelaar bent en daarnaast van de patiënten van collega’s die onder jouw
supervisie vallen. Je levert een actieve bijdrage aan intervisiebijeenkomsten. Je geeft
supervisie en werkbegeleiding aan collega’s, al dan niet in opleiding. Je vindt het belangrijk in
ontwikkeling te blijven door middel van nascholing. Je bent nauwkeurig in het registreren van
activiteiten en de verslaglegging in het EPD.
In voorkomend geval onderhoud je het contact en/of werkt op een prettige wijze samen met
huisartsen, praktijkondersteuners en andere verwijzers. Je neemt deel aan ons
multidisciplinaire overleg.

Wat vragen we van jou
Je bent BIG geregistreerd psychotherapeut. Je hebt affiniteit, kennis en ervaring met een
brede doelgroep.
Je bent initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken. Je beschikt over een goede mondelinge
en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je werkt minimaal 3 dagen per week tot full time.
Wat wij bieden
Een enthousiast, deskundig en collegiaal team met een prettige, betrokken werksfeer.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ, FWG 65/70 afhankelijk van registraties en ervaring.
Pensioenregeling conform CAO GGZ bij PFZW.
Ook wat betreft secundaire arbeidsvoorwaarden is in overleg veel mogelijk, zoals flexibele
werktijden of (na)scholing. PPP heeft een opleidingserkenning van de RINO Utrecht voor de
opleiding tot GZ-psycholoog en tot Psychotherapeut.
Informatie en reactie
Wil je deel uitmaken van ons team dan nodigen wij je van harte uit te reageren.
Stuur je CV met motivatie naar mvanrooijen@psychpraktijk.nl.
Schrijf je liever een brief of wil je nadere informatie over deze vacature, dan kun je contact
opnemen met drs. Monique van Rooijen of onze website bezoeken: www.psychpraktijk.nl. We
zijn dagelijks tussen 13:00 en 14:00 telefonisch bereikbaar.
Psychologen Praktijk Putten K&J
Midden Engweg 5
3882 TS Putten
0341 362521

