Psychotherapeut ( uren in overleg )
Ben jij een breed georiënteerde Psychotherapeut en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Lees dan vooral verder.

Wie zijn we?
Amatus GGZ is een nieuwe, kleinschalige, klantvriendelijke GGZ instelling, maar vooral ook een
plek waar je jezelf kunt zijn. Dit geldt zowel voor de cliënt als voor de medewerkers.
Wij bieden zowel Basis GGZ als specialistische GGZ die zich richt op behandelingen van zowel
kinderen als volwassenen. Amatus GGZ is een uitstekende werkomgeving voor psychologen die
zowel psychodiagnostiek als behandeling willen aanbieden aan cliënten met een breed scala aan
problematieken. Werken bij Amatus GGZ is vooral dus heel veelzijdig. Behandelingen zijn
voornamelijk individueel van aard, maar groepsbehandelingen behoren ook tot de
mogelijkheden.
Dit maakt het werken bij Amatus GGZ interessant, soms lastig, maar vooral uitdagend. Ook
omdat we soms van je verwachten van de gebaande paden af te stappen om te doen wat nodig is
voor onze cliënten. Een hoge mate van vrijheid dus, waarbij jij zelf invulling kan geven aan de
behandeling, die bijdraagt aan een snel herstel van onze cliënten. Fijn om te weten dat je dan
collega’s hebt, die deel uitmaken van een multidisciplinair team, die altijd met je mee willen
denken.
Amatus GGZ wil tevens in aanmerking komen als opleidingsinstelling voor psychologen in
opleiding tot GZ-psycholoog en psychotherapeut.

Wat bieden we?
Een informele en ondernemende organisatie waar groei en ontwikkeling van de therapeuten een van
onze speerpunten is. De kans om onze nieuwe GGZ instelling te sturen en uit te breiden.
Daarnaast volop ruimte om jezelf te ontwikkelen en je eigen input te geven. Een uitdagende
functie met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een jong, ambitieus, gezond en
dynamisch bedrijf binnen een prettige werkomgeving. Elke dag werken we aan een omgeving
waarin alle collega’s zich gewaardeerd en betrokken voelen en waarin zij hun talenten kunnen
ontwikkelen. Wat je doet, doet ertoe.

Functie eisen
We zoeken een BIG-geregistreerde Psychotherapeut met flexibele inzetbaarheid die als (regie-)
behandelaar kan worden ingezet binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ.
➔ Je voelt je aangesproken tot onze manier van werken en de kernwaarden van Amatus
GGZ: betrokken, professioneel, laagdrempelig, innovatief en mensgericht.
➔ Je hebt interesse in de ontwikkeling van behandelprogramma’s en kunt aansluiten bij
onze ambitie om kwalitatief goede zorg op een directe en transparante manier vorm te
geven.

➔
➔

➔ Je wilt samenwerken in een multidisciplinair team en vindt het een uitdaging om op
meerdere zorgprogramma’s te worden ingezet.
➔ Je hebt een goed ontwikkelt verantwoordelijkheidsgevoel en bent gewend om (bv. Als
regiebehandelaar) leiding te geven aan collega’s.
➔ Je wil bijdragen aan de ontwikkeling van de praktijk en de collega’s.
➔ Je hebt specifieke kennis over en ervaring met een of meer doelgroepen of de bereidheid
hierover bij te leren. Ervaring in de jeugd- en/of volwassenzorg is een pré.
➔ Je hebt ervaring of affiniteit met CGT, EMDR en Schematherapie.
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van
de sollicitatieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ, op basis van kennis en ervaring. De aanstelling is in
eerste instantie voor één jaar en bij gebleken geschiktheid voor onbepaalde tijd.

Hoe solliciteren?
Wil jij werken bij een werkgever die jou veel ruimte biedt om je vak uit te oefenen? Dan maken
we graag kennis met jou! Je kunt je schriftelijke sollicitatie met CV doorsturen naar
info@amatusggz.nl, t.a.v. Aimée Faarts of Rafael de la Cruz.
Voor meer informatie, neem contact met ons op:
+31 (0) 46 240 2400
of bezoek onze huidige website:
www.amatusggz.nl

