GZ-psycholoog JZ
Ben u een enthousiaste en gemotiveerde GZ-Psycholoog en bent u op zoek naar een nieuwe
stap in uw carrière? Dan komt KidzTower graag in contact met u!

Situatieschets

KidzTower is een expertisecentrum met een gevarieerd zorgaanbod onder één dak.
Het bestaat uit het kinderbehandelcentrum met behandelgroepen voor kinderen van 0
tot 7 jaar en uit buitenschoolse behandelgroepen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Het
psychologisch centrum Basis in Perspectief is er voor kinderen van 3 tot 18 jaar en voor
volwassenen.

Sinds 1986 is Basis in Perspectief in Nieuwegein gevestigd en verlenen we psychologische en
orthopedagogische zorg. In 2011 is Basis in Perspectief een onderdeel geworden van
KidzTower, een medische/psychologisch behandelcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar. In
onze praktijk werken GZ-psychologen, Klinisch Psychologen en Orthopedagogen samen om
kinderen te helpen in hun kracht te komen. We werken in zowel de basis GGZ als de
specialistische GGZ. Als team dragen wij er zorg voor dat we onderling korte lijnen
onderhouden en open met elkaar communiceren. Een nieuwe collega heeft dan ook goede
sociale vaardigheden nodig en een sterk reflectief vermogen. Hiernaast is het belangrijk om
zowel solistisch als in teamverband te kunnen functioneren.

Wegens uitbreiding van ons team zoeken wij per 30 april 2018 een GZ-Psycholoog JZ (m/v)
voor minimaal 32 uur per week.

U maakt deel uit van een multidisciplinair team. In dit team wordt basis-ggz en
gespecialiseerde ggz geboden. De afdeling richt zich op de behandeling van psychiatrische-,
beginnende persoonlijkheids- en ernstige systemische problematiek.

De functie
Tot de functie behoren onder meer de volgende taken:
•
•
•
•
•

Het leveren van een bijdrage aan diagnostiek en indicatiestelling van kinderen en
jeugdigen en hun gezinnen met psychiatrische en ernstige psychosociale problematiek;
Het voeren van intake- en adviesgesprekken met patiënten;
Het bieden van behandeling aan patiënten, individueel/systemisch en in
groepsverband;
Inbreng in de multidisciplinaire patiëntenbespreking, intervisie en organisatorische
overleggen;
Zo mogelijk een bijdrage leveren aan de werkbegeleiding dan wel supervisie van
psychologen in opleiding.
Het profiel

•
•
•
•

U beschikt over een BIG-registratie als GZ-psycholoog en hebt bij voorkeur ervaring
als (GZ-)psycholoog in de jeugd-ggz;
U bent in staat om zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team te functioneren;
U heeft affiniteit met onze doelgroep en bent bereid onze identiteit mede gestalte te
geven;
U bent een inspirerende, flexibele en innovatieve collega. U bent in staat om
netwerken op te bouwen en te onderhouden;

Ons aanbod
KidzTower spant zich in om een goede werkgever te zijn. Het werken binnen onze organisatie
biedt kansen voor persoonlijke ontplooiing binnen een werksoort waar ontwikkelingen volop
aan de orde van de dag zijn. Het salaris is conform cao Jeugdzorg.
Informatie
Informatie over de functie of over de organisatie is verkrijgbaar bij mw. Drs. J.J. Zuiderman Loot (directeur/bestuurder), tel: 030-6053505, of per e-mail: sollicitatie@kidztower.nl en bij
Dhr. J.H Jalving Manager bedrijfsvoering 030-6053505
Solliciteren
Schriftelijke sollicitatie voorzien van motivatie, CV en pasfoto kunt u voor deze vacature
richten aan sollicitatie@kidztower.nl.
KidzTower ontvangt op haar vacatures veelal een groot aantal reacties waardoor we niet in
staat zijn u een bericht van ontvangst te sturen. De sluitingsdatum van deze vacature is 30
april 2018. Na deze datum zullen wij kandidaten waarvan wij denken in het profiel te passen

uitnodigen voor een eerste kennismakingsgesprek. Sollicitaties welke niet voorzien zijn van
een (pas)foto worden niet in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

