GZ-psycholoog | Den Bosch / Vught | uren in overleg
Voor onze locatie in Den Bosch / Vught zijn wij op zoek naar een GZ psycholoog . Het aantal uren en de
werktijden bepalen we samen.
Wat ga je doen?
Als GZ psycholoog bij Co-eur maak je deel uit van een multidisciplinair team van professionals. Een greep
uit je takenpakket:










Uitvoeren van taken in het kader van het regiebehandelaarschap
Uitvoeren van behandelingen met motiverende gesprekstechnieken en cognitieve
gedragsmethodieken als basis
Bijdragen aan de kwaliteit van het behandelaanbod
Opstellen van behandelplannen en het toezien op de uitvoering van deze behandelplannen.
Uitvoeren van intakegesprekken
Uitvoeren van diagnostiek
Deelname aan interne individuele en groepssupervisies, en aan intervisies
Deelnemen aan de MDO’s
Onderhouden van contacten in het professionele netwerk (verwijzers)

Wat breng je mee?
Co-eur heeft een professionele, persoonlijke aanpak hoog in het vaandel staan. Werken in een
dynamische, innovatieve omgeving vraagt een stevige, professionele en tevens flexibele instelling. Om
optimaal te passen in ons team verwachten wij van jou dat je cliëntgericht, representatief, accuraat en
flexibel bent, jouw inhoudelijk know-how op peil houdt en dat je voldoende kunt aansluiten bij de diversiteit
in cliëntenprofielen van Co-eur.
Wat bieden wij?
 Een uitdagende functie met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een ambitieus, gezond en
dynamisch bedrijf
 Uitstekende opleidingsmogelijkheden jaarlijks een persoonlijk opleidingsbudget, interne trainingen,
klinische lessen, individuele en groepssupervisies en intervisies
 Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ
 Een collectieve zorgverzekering

Interesse?
Herken jij jezelf in dit profiel en wil jij graag voor ons werken? Stuur dan jouw CV en motivatie naar
sollicitanten@zorgvandezaak.nl t.a.v. Mathilde Hoogerdijk. Voor specifieke vragen kun je contact opnemen
met Magdalena Habets-Bolik (teamleider psychologie) Magdalena.habets@co-eur.com Tel: 06-18193443.
Over Co-eur
e
Co-eur is een 2 lijns GGZ instelling die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen bij
volwassenen met (ernstig) overgewicht, bij wie mogelijk ook sprake is van andere psychische klachten
waarvoor specialistische, multidisciplinaire behandeling nodig is. Ons behandelteam bestaat uit: klinisch
psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, (GZ) psychologen, fysiotherapeuten, artsen,
verpleegkundigen en diëtisten.
Een team van mensen dat vol warmte en aandacht werkt. Samen met de cliënt zetten ze zich volledig in
om de gestelde doelen te bereiken. Bij Co-eur staat de cliënt altijd centraal.
Co-eur is onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. Zorg van de Zaak levert alle dienstverlening die
nodig is om de medewerkers van onze opdrachtgevers gezond aan het werk te houden. Binnen onze
organisatie werken alle specialisten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg.

