GZ-Psycholoog
MiCare GGZ - Heerlen

Heb jij affiniteit met het behandelen van cliënten met psychische klachten? Kun jij je goed in mensen
inleven en vind je het leuk om het menselijk gedrag te bestuderen en diagnoses van psychologische
of emotionele klachten of stoornissen vast te stellen? Vind je het daarnaast interessant om
begeleiding en ondersteuning te geven aan een aantal basispsychologen? Dan is deze vacature zeker
iets voor jou.

Onze organisatie
MiCare GGZ is een onderdeel van een zorginstelling waar ambulante GGZ wordt aangeboden aan
volwassenen, binnen zowel de GBGGZ als de SGGZ. Bij MiCare GGZ werken wij vanuit de gedachte
dat iedereen prettig wil leven en dat iedereen kwaliteiten heeft en de kracht heeft zich (verder) te
ontwikkelen.
Wij zijn een klein, enthousiast en professioneel team. Wij werken met plezier met elkaar samen,
maar zijn daarbij ook kritisch tegen elkaar en positief stimulerend naar elkaar toe. Daarnaast zijn wij
ervan overtuigd dat humor en plezier uitstekend te combineren zijn met professionaliteit en leren.

Jouw functie
▪
▪

▪
▪
▪

Je voert diagnostiek en behandelingen uit bij cliënten vanaf 18 jaar in zowel de GBGGZ als de
SGGZ;
Je vervult de taken binnen het kader van regiebehandelaar, waarbij je overleg pleegt met de
basispsychologen die uitvoering geven aan behandelplannen waarvan jij regiebehandelaar
bent;
Je begeleidt een aantal basispsychologen en geeft hun ondersteuning, intervisie en
werkbegeleiding;
Je overlegt met de psychiater of collega GZ-psychologen, indien nodig;
Je participeert in teamoverleg en levert een actieve bijdrage in kwaliteitsverbeteringen en
organisatieontwikkelingen.

Verder vinden we het belangrijk dat je binnen je werk de MiCare-waarden draagt:
Samen: We zijn een team van revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, basis- en GZpsychologen, psychiaters, psychomotorische therapeuten, diëtisten en stafmedewerkers. Wij zijn
mensen mensen die niet alleen zeggen dat we mensen écht willen helpen, maar dit ook doen. Wij
werken samen om onze cliënten de meest passende zorg te kunnen verlenen. Door onze kennis en
ervaring te bundelen, zijn wij in staat om de kwaliteit van de zorg van onze cliënten continu verder te
verbeteren.
Dichtbij: Wij staan dichtbij onze cliënten. We zijn betrokken bij onze cliënten en diens familie. We
nemen de tijd om naar onze cliënten te luisteren en te informeren naar hun klachten, wensen en
mogelijkheden. Daarnaast dragen we zorg voor een prettige, warme sfeer in huis zodat cliënten zich
bij ons op hun gemak voelen.
Focus: We focussen ons op mogelijkheden. We kijken samen met onze cliënten naar de
mogelijkheden om op fysiek alsook mentaal vlak het meest optimale uit hun behandeling te halen.
We leren hun nieuwe vaardigheden en manieren om met hun beperking(en) om te gaan en zo
zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten op te pakken.
Toegankelijk: Bij ons staat de cliënt centraal. Wij hanteren korte wachtlijsten. Kunnen wij niet
helpen? Dan zorgen wij ervoor dat de cliënt op de juiste plaats terechtkomt. We zijn open en
gemakkelijk benaderbaar voor cliënten, voor elkaar alsook voor partijen die met ons willen
samenwerken. Om kwaliteit te leveren, is meer nodig dan kennis en ervaring. Het MiCare-team
maakt het verschil door haar enthousiasme, betrokkenheid en passie om mensen écht te helpen.
Enthousiast & Motiverend: Wij zijn gedreven in ons werk. We willen voor elke cliënt het best
mogelijke resultaat. Op motiverende wijze dagen wij daarom cliënten uit om het maximale uit
zichzelf te halen. We zijn gericht op kansen, mogelijkheden en kwaliteiten. Onze cliënten worden
actief bij onze zorgverlening betrokken. Wij geloven in de kracht van onze cliënten en motiveren hen
om zelf actief mee te werken aan hun eigen herstel. Wij halen voldoening uit hetgeen wij voor onze
cliënten en voor elkaar kunnen betekenen. In onze organisatie heerst een passende sfeer onder
collega’s die ten goede komt aan de zorg van onze cliënten.

Onze eisen
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog;
Je kunt zelfstandig werken en bent tevens een teamplayer;
Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, waarbij je in de verslaglegging een goede
balans weet te hanteren tussen bondig en uitvoerig;
Je bent stressbestendig en hebt een proactieve werkhouding. Daarnaast beschik je over
goede planningsvaardigheden;
Je bent cliënt- en mensgericht, initiatiefrijk, efficiënt en resultaatgericht;
In jouw communicatie ben je open en betrouwbaar.

Wat wij jou bieden
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Een functie in loondienst;
Een dienstverband met een arbeidstijd van 24 uur per week;
Een werkplek met een diverse en afwisselende cliëntenpopulatie;
Een persoonlijk werkklimaat, waar aandacht is voor kwaliteit, onderlinge feedback en
persoonlijke ontwikkeling;
Een grote mate van zelfstandigheid;
Een vast dienstverband;
Beloning conform CAO GGZ.

Voor meer informatie over onze organisatie kun je terecht op onze website. Je kunt ook contact
opnemen met Jessica Hollewijn via 045-785 14 80 of via info@micare-health.nl.

Heb je interesse in deze vacature? Mail je CV en motivatiebrief dan naar info@micare-health.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

