Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen een multidisciplinair team? Wegens groei van het aanbod zoeken wij:

GZ- Psycholoog m/v
Interessegebieden: cliënten met complexe zorgvraag, psychosociaal gebied, multidisciplinaire revalidatie chronische pijn
en chronische vermoeidheid.
PROFIEL:
We zoeken een psycholoog, die buiten de gebaande paden denkt en binnen een multidisciplinair team naar de beste
oplossing voor de cliënt zoekt.
Kernaspecten die we in het profiel zoeken zijn: ondernemend, initiatiefrijk, inspirerend, empathisch, coachend, sterk in
communicatie, doelgericht en sociaal.
DE FUNCTIE
U werkt in een ervaren en veelzijdig multidisciplinair team van professionals, dat wordt geleid door een revalidatie arts.
Het team bestaat onder ander uit psychologen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Dit team werkt intensief samen om
de doelstellingen van de cliënt te realiseren.
U behandelt cliënten met een complexe zorgvraag en langdurige en meervoudige problematiek. Dat wil zeggen dat er
zowel problemen zijn met het houdings- en bewegingsapparaat, als problemen op psychosociaal gebied. De cliënt heeft
het “reguliere medische circuit” doorlopen zonder of met onvoldoende resultaat en wordt verwezen door een arts.
De vestiging in Valkenswaard / Eindhoven is in november gestart waardoor u nauw betrokken wordt bij de ontwikkeling en
groei. U bent inzetbaar op beide locaties Valkenswaard en Eindhoven.
U levert een essentiële bijdrage aan de behandeling en begeleiding van onze cliënten en draagt zorg voor de
administratieve afhandeling hiervan en
-

Voert zelfstandig (onderdelen) van de behandelplannen uit

-

Draagt zorg voor de inhoud, controle en evaluatie (en evt. bijstelling) van onderzoek en behandeling

-

Werkt samen in een multidisciplinair team en neemt deel aan multidisciplinair overleg

-

Geeft vanuit het eigen deskundigheidsgebied adviezen aan de andere behandelaren van het multidisciplinaire team

-

Bent in staat het multidisciplinaire team te vertegenwoordigen in verschillende samenwerkingsverbanden

FUNCTIE-EISEN


Universitair opgeleide psycholoog, met diagnostiekaantekening



Bij voorkeur in bezit van een registratie als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog.of psychotherapeut



BIG registratie indien van toepassing (alleen minimaal GZ-psycholoog)



Open staan voor vernieuwende ideeën en een moderne manier van werken



Ontwikkelingen in vakgebied nauwkeurig bijhouden



Sociaal vaardig, ondernemend en flexibel



Ervaring met geautomatiseerde systemen (bijv. Curasoft)



Open staan voor nauwe samenwerking met andere disciplines

Pre:


Ruime werkervaring (> 3 jaar)



Ruime ervaring met chronische pijn of in een SOLK/psychosomatische setting.



Opleiding medische psychologie



Basiscursus CGT gevolgd hebbend



Kan EMDR toepassen



Is bekend met werken volgens het gevolgenmodel



Heeft affiniteit en/of is bekend met ACT

Goede aanvullingen:


Mindfulness



Lichaamsgericht mentaliseren



Verdiepende cursussen CGT



Cursus werken volgens het gevolgenmodel

ONS AANBOD
Onderdeel worden van een organisatie die op dit moment de toon zet op gebied van kwaliteit en organisatie en die door
vele zorgverzekeraars als voorbeeld wordt gezien.


Een zelfstandige en afwisselende functie in een uitdagende werkomgeving



Een inwerkperiode met o.a. training van de Medinello programma’s



20 – 40 uur. Geleidelijke instroom is mogelijk.



Marktconforme salariëring



8% vakantietoeslag



Studie-en scholingsfaciliteiten

REAGEREN
Herkent u uzelf in dit profiel stuur dan uw CV met motiverende brief naar Annemarie Pollmann
t.a.v. personeelszaken
Medinello Valkenswaard, Antwerpsebaan 10, 5554 JV Valkenswaard
Of per mail naar: annemarie.pollmann@medinello.nl
Voor meer informatie www.medinello.nl of bij Annemarie Pollmann 040 – 2049474.

