Online GZ-Psycholoog
Voor MiCare GGZ Heerlen

Wegens uitbreiding van onze BGGZ en SGGZ zijn wij op zoek naar meerdere online GZ-psychologen.
Vind je het fijn om ook op afstand cliënten te kunnen behandelen alsook werkbegeleiding, intervisie
en supervisie te geven? Dan is deze vacature iets voor jou!

Onze organisatie

MiCare GGZ is een onderdeel van een zorginstelling waar digitale/ambulante GGZ wordt aangeboden
aan volwassenen, binnen zowel de GBGGZ als de SGGZ.
Wij zijn een 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.

Kern van de functie

Als online GZ-psycholoog werk je in principe van thuis uit. Op basis van een flexibele planning kun je
je behandelmomenten in afstemming met de cliënt zelf bepalen. Dit kan bijvoorbeeld in de ochtendof in de avonduren zijn.
Je werkt binnen een specialistisch team. De contacten vinden hoofdzakelijk online plaats. Dit geldt
ook voor het MDO dat eenmaal per week plaatsvindt. Face-to-face afstemmen met je collega’s is in
onderling overleg mogelijk en soms ook wenselijk.

Onze verwachtingen van jou
•
•

•
•
•
•

Je voert digitaal/face-to-face 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 regelmatig overleg
pleegt met de basispsychologen die uitvoering geven aan behandelplannen waarvan jij
regiebehandelaar bent;
Je begeleidt een aantal basispsychologen en geeft ondersteuning, intervisie en
werkbegeleiding;
Je overlegt digitaal/face-to-face met de psychiater, psychotherapeut of collega GZpsychologen, indien nodig;
Je participeert in het digitale MDO en levert een actieve bijdrage in kwaliteitsverbeteringen
en organisatieontwikkelingen;
Je participeert in het digitale/face-to-face intercollegiale overleg van je collegaregiebehandelaren en office manager.

Onze eisen
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog;
Je hebt affiniteit met digitaal werken;
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 vast dienstverband voor tenminste 24 uur per week, flexibel in te richten op basis van je
caseload;
Een uitdagende functie in een enthousiast, kundig en gemotiveerd team;
Eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden behorende bij deze functie;
Een grote mate van zelfstandigheid;
Beloning conform CAO GGZ.

Voor meer informatie over onze organisatie kun je terecht op onze website. Je kunt ook contact
opnemen met Zaza Hupperts of Jos Heuvelmans 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.

