Online basispsycholoog
Voor MiCare GGZ Heerlen
Wegens uitbreiding van onze BGGZ en SGGZ zijn wij op zoek naar meerdere online basispsychologen.
Vind je het fijn om ook op afstand cliënten te kunnen behandelen? En vind je het interessant om
voor een snel groeiende GGZ-instelling te werken? 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 basispsycholoog 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 onder leiding van de regiebehandelaar dan wel hoofdbehandelaar 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 bent een teamplayer, maar je kunt ook zelfstandig van thuis uit werken;
Je hebt affiniteit met digitaal werken;
Je bent een mensenmens; je hebt empathie voor anderen;
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bent samen met je regiebehandelaar in staat om integrale behandeldoelen op te stellen;
Je kunt (individueel alsook met team) de behandeling en resultaten van een cliënt evalueren;
Je hebt een actieve deelname aan het digitale MDO;
Je bent bij voorkeur bekend met behandelmethoden, zoals CGT of EMDR dan wel de
bereidheid te hebben om een opleiding in deze richting te volgen.

Onze eisen
Om in aanmerking te komen voor de functie van online basispsycholoog bij MiCare, heb je de
opleiding tot psycholoog - bij voorkeur master klinische en gezondheidspsychologie - afgerond en
beschik je over een diploma. Bovendien heb je een proactieve instelling; beschik je over goede
sociale en communicatieve vaardigheden; kun je je goed inleven en ben je empathisch en
betrouwbaar.

Wat wij jou bieden
•
•
•

Een dienstverband voor tenminste 16 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.

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.

