Vacature freelance GZ-psycholoog
Ben jij GZ-psycholoog en wil jij je vak op een prettige manier uitvoeren in een moderne
psychologenpraktijk? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!
Over Focus psychologie en coaching
Focus is een succesvolle praktijk in de wijk Tilburg-Reeshof. We werken binnen de BasisGGZ en
bieden hulp aan volwassenen en jongeren (18+). We hebben contracten met vrijwel alle
zorgverzekeraars. Wij vinden het belangrijk om op een persoonlijke manier hulp te bieden,
dicht bij de cliënt, en deze de regie te laten behouden over zijn/haar eigen proces. Dit doen we
momenteel met een leuk team van 3 parttime GZ-psychologen. Voor de constante stroom van
veel aanmeldingen, zoeken we nu versterking van ons team.
Functie-omschrijving
We zijn op zoek naar een freelance GZ-psycholoog (BIG) voor behandelingen bij volwassenen in
de BasisGGZ. Je werkt als regiebehandelaar en voert zelfstandig de intake en behandelingen uit.
Je schrijft intakeverslagen en afsluitrapportages en verstuurt deze naar cliënten en verwijzers.
Zo nodig onderhoud je contact met verwijzers. Je neemt deel aan een maandelijks werkoverleg
waarin je inhoudelijk kunt sparren over cliënten of jouw visie en ideeën kunt aangeven m.b.t. de
praktijkvoering of de ontwikkeling van nieuwe producten.
Wat we van je vragen:
* BIG-registratie tot GZ-psycholoog
* ervaring met het zelfstandig diagnosticeren en behandelen van volwassen cliënten binnen de
BGGZ en/of SGGZ
* bij voorkeur ervaring met EMDR, ACT en/of cognitieve gedragstherapie
* ben je slechts een beperkt aantal uren per week beschikbaar, laat je hierdoor dan niet
weerhouden om te reageren.
* Ook als je niet bekend bent met het werken als freelancer, vragen we je te reageren. We
kunnen je duidelijk uitleggen hoe het werkt en zullen je hierbij met veel zaken kunnen
ondersteunen.
Wat wij je bieden:
* een gevulde agenda waarvoor je zelf geen acquisitie hoeft te doen en de vrijheid hebt om te
bepalen hoeveel cliënten je op een dag wilt zien
* veel ruimte om mee te denken in werkprocessen middels gezamenlijk overleg.
* alle voorwaarden voor je praktijkvoering: een ingerichte behandelkamer in een modern
gezondheidscentrum, een volledig geautomatiseerd electronisch patiëntendossier. We nemen je
veel administratieve beslommeringen uit handen. Je hoeft enkel je eigen patiëntgerichte
administratie te doen. Je stuurt aan het einde van de maand een factuur naar Focus, voor je
geleverde werk (na afronding van de behandelepisode van de betreffende cliënt).
Interesse?
Spreekt bovenstaande visie en werkwijze je aan en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van een
groeiende en moderne psychologenpraktijk? Neem dan contact op:
info@focuspsychologie.nl of via telefoonnummer: 06-41603490

