Wil je als GZ-psycholoog bijdragen aan het opleiden van collega’s?
Of ben jij een psycholoog die in de toekomst graag opgeleid wil worden tot GZ-psycholoog?
Of laat jij je als orthopedagoog verrassen door de diversiteit in de ouderenzorg?
Dan willen wij jou heel graag bij ons team!
ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg is op zoek naar een:

(GZ) Psycholoog/Orthopedagoog
(Regio Zeeuws-Vlaanderen, fulltime of parttime)

Jouw werkplek
Je gaat werken binnen de dienst behandeling en expertise in het cluster Thuis- en Ouderenzorg. Je
werkt nauw samen met andere behandelaren. Onze doelgroepen zijn divers; revalidatie, eerstelijns
verblijf, psychogeriatrie, somatiek en bijzondere zorg. Het werkgebied betreft de regio’s Hulst,
Terneuzen en Sluis.

Wat ga je doen





Je verricht (neuro)psychologisch onderzoek en voert (individuele) behandelingen uit;
Je analyseert probleemsituaties, reikt passende interventies aan en levert een bijdrage aan
deskundigheidsbevordering;
Je werkt nauw samen met het zorgteam, andere (para)medische disciplines en directe collega’s;
Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling.

Wat bieden wij








Een dienstverband voor de duur van één jaar, waarna bij wederzijdse tevredenheid een vast
dienstverband mogelijk is. Het aantal uren is bespreekbaar. Ook werkdagen, -tijden en locaties
worden in onderling overleg bepaald;
Je salaris is minimaal € 3.664,30 en maximaal € 5.752,21 bruto per maand op basis van 36 uur.
Inschaling volgens CAO VVT in functiegroep 60/65 op basis van opleiding en ervaring;
Een eindejaarsuitkering van 8,33% maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden;
Reiskostenvergoeding volgens CAO, en natuurlijk vergeten we tunnelkosten niet;
ZorgSaam biedt opleidingen en cursussen aan voor jouw persoonlijke ontwikkeling o.a. via
Goodhabitz waarmee jij op elk moment van de dag toegang hebt tot online trainingen;
Thuiswerken voor bepaalde werkzaamheden behoort tot de mogelijkheden;
ZorgSaam heeft de erkenning voor een GZ opleidingsplaats. Doorgroeien kan zowel binnen de
Thuis- en Ouderenzorg als het ziekenhuis.

Wat vragen wij van jou






Je hebt minimaal een (bijna) afgeronde academische opleiding als psycholoog/orthopedagoog
en bent bij voorkeur in het bezit van de basisaantekening psychodiagnostiek; of je bent opgeleid
tot GZ-psycholoog. Je staat bij voorkeur ingeschreven bij een beroepsregister;
Je beschikt over een rijbewijs en auto;
Je hebt affiniteit met ouderen;
Je bent analytisch en kunt zelfstandig en zorgvuldig werken;
Je bent communicatief vaardig en respectvol naar cliënten, hun familieleden en collega’s.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Twijfel niet en neem contact op met Adinda van de Kerkhove,
Clustermanager Kortdurende Zorg en Behandeling via tel. 31 (0)652555698.

Word jij onze nieuwe collega?
Stel jezelf aan ons voor en solliciteer hieronder met je CV en motivatie. Doe dit uiterlijk 14 november
2021.
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

