
 

 
 

   
 

Vanwege uitbreiding van activiteiten zijn we voor diverse locaties  
per direct op zoek naar een 

 

GZ-psycholoog (m/v) 
 

In totaal zoeken we collega’s voor 1,5 fte,  
de omvang van het dienstverband is in overleg bespreekbaar. 

 
Functie-inhoud: 
De functie van gezondheidszorgpsycholoog omvat het geheel aan taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden samenhangende met geestelijke zorgverlening aan cliënten van het 
gezondheidscentrum. Je hebt een enthousiaste en actieve rol bij vakinhoudelijke en 
organisatorische ontwikkelingen. De taken van de gezondheidszorgpsycholoog bestaan uit het 
zelfstandig uitvoeren van kortdurende psychologische behandelingen (tevens mogelijkheid tot het 
geven van groepstrainingen/behandelingen), daarmee verbonden psychodiagnostiek en 
indicatiestelling, advisering en consultatie.  
 
Functie-eisen: 
Voor deze functie(s) zoeken wij een ervaren BIG-geregistreerde GZ-psycholoog die: 

 kennis heeft op het niveau van een academische opleiding tot psycholoog, aangevuld met 
een postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog; 

 meerdere psychologische behandelmethoden en technieken kan toepassen; 

 een afgeronde basisopleiding EMDR is een pré;  

 een enthousiaste en actieve rol heeft bij vakinhoudelijke en organisatorische 
ontwikkelingen; 

 rekening houdt met de belangen van de cliënt en oog heeft voor een efficiënte 
praktijkvoering; 

 kan samenwerken in een multidisciplinair team; 

 gedachten kan formuleren over integrale gezondheidszorg. 
 
Wij bieden: 

 Een interessante afwisselende functie in een enthousiast team;  

 Een salaris op basis van de CAO-Gezondheidscentra, met vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkering;  

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals tegemoetkoming premie, ziektekosten, 
studie- en scholingsfaciliteiten, fietsprivé regeling en opname in het Pensioenfonds PFZW.  

 

Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met Robert Hazenberg of Eduard 
Scheel, Clustermanagers Zuid-West en Noord-Oost, telefoonnummer 06-15329662 of  
06-43167838. 
 
Solliciteren: 
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunnen tot uiterlijk 18 juni 2018 gericht worden aan 
Pam Verpalen, HRM adviseur. De sollicitatie kan digitaal verstuurd worden via www.sge.nl, klik op 
‘werken bij SGE’ > solliciteren. 
 
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid.  
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. 

http://www.sge.nl/

