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Over de locatie
Karakter Almelo

Functieomschrijving
Wil jij werken in een proactief team waar professionaliteit én werkplezier hoog in het vaandel staan? Ben je op zoek naar
verdieping en ontwikkeling van je werk? Bijt je je graag vast in complexe casussen, en zie jij crisis als kans? Dan gaan we
graag met jou in gesprek.
Door groei en ontwikkeling van ons IBC (Intensief Behandel Centrum) in Almelo zijn wij op zoek naar een
Klinisch Psycholoog m/v
Uren in overleg, maximaal 36 uur
Thuis gaat het beter!
Ons Intensief Behandelcentrum kind en jeugd is een innovatief zorgconcept dat zijn sporen inmiddels ruimschoots heeft
verdiend. We bieden diagnostiek en flexibele behandeling (ambulant, deeltijd, kliniek) aan jongeren met complexe
psychiatrische problematiek. Het netwerk (ouders, school) rond het kind wordt intensief betrokken bij de behandeling. De
basis bestaat uit intensieve thuisbehandeling die flexibel en meerdere keren per week kan worden ingezet. Mocht een kind
toch in crisis raken, dan kan hij direct en kort klinisch worden opgenomen op onze High & Intensive Care en/of Medium Care.
Wat ga je doen?
je verricht intakes en overige diagnostische werkzaamheden met betrekking tot psychiatrische- en problematiek (co
morbiditeit) als regiebehandelaar
je stelt samen met de coördinerend behandelaar en in overleg met de ouders en indien mogelijk met het kind een
(deel)behandelplan op, stelt hierin prioriteiten
je voert adviesgesprekken met ouders en externe professionals
je geeft vorm aan behandeling
je verricht administratieve taken zoals het mede zorgvuldig opstellen van behandelplannen, mede verzorgen van
eindbrieven en patientregistratie

je levert een bijdrage aan externe consultatie en coaching aan in- en externe partijen
je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het eigen vakgebied
je levert een bijdrage aan opleidingsactiviteiten en deskundigheidsbevordering
je participeert als achterwacht in het systeem van bereikbaarheidsdiensten op locatie

Functie eisen
Wat breng je mee?
je beschikt over een afgeronde opleiding in de gedragswetenschappen aangevuld met een opleiding tot en
registratie als klinisch psycholoog (BIG);
je hebt belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie
ontwikkelingsstoornissen hebben jouw bijzondere belangstelling
je werkt graag vanuit een oplossings-/competentiegericht kader
je bent stressbestendig, innovatief, daadkrachtig en in staat tot zelfreflectie
je bent inzetbaar op meerdere locaties

Inschaling
Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een inspirerende, fijne werkomgeving met volop ontwikkelingsmogelijkheden. Salariëring en overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ:
Inschaling in FWG 70, met een maximum van € 6.188,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek
Vakantiegeld 8%
Eindejaarsuitkering 8,33%
Vakantiedagen 166 uur (op fulltime basis)
LFB (levensfasebudget) uren 35 uur (op fulltime basis)
Pensioenfonds PFWZ met premieverdeling 50-50 werkgever-werknemer
Reiskostenvergoeding woon- werkverkeer conform cao
Kilometervergoeding zakelijke kilometers € 0,36 bruto per kilometer
Vitaliteitsregeling waarbij je een bijdrage kan ontvangen voor bijvoorbeeld de aanschaffing van een fiets of
contributie van een sportclub
Opleidingsbudget, GoodHabitz
Collectieve verzekeringen

Bijzonderheden
Belangstelling?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Simone Krake, zorglijnmanager bedrijfsvoering (06 15290621) of met
Ruben de Jong, manager behandelzaken (0546 484 444).
Geïnteresseerd?
We gaan graag met je in gesprek! Je kunt solliciteren via onderstaande link ‘solliciteren’.
Bij indiensttreding vragen wij een verklaring omtrent gedrag van je.

