
 

 

 
 

  
 

SGE is ruim 35 jaar actief in alle wijken van Eindhoven. Vanuit 11 gezondheidscentra werken 

apothekers, huisartsen, psychologen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners 

samen aan de gezondheid en het welzijn van alle wijkbewoners. 

 
 

Wij zoeken per 1 december 2018 een 

basis-psycholoog (m/v) 
 

We zoeken één fulltimer (38 uur per week) of twee parttimers (20-28 uur per week). 
 
 
Functie-inhoud: 
De basis-psycholoog werkt in een gezondheidscentrum onder supervisie van een GZ-
psycholoog.  De taken bestaan uit het uitvoeren van kortdurende psychologische 
behandelingen, daarmee verbonden psychodiagnostiek en indicatiestelling, advisering en 
consultatie.  
 
Functie-eisen: 
Voor deze functie zoeken wij een basis-psycholoog die: 

 kennis heeft op het niveau van een academische opleiding tot psycholoog 

 kennis en ervaring heeft met cognitieve gedragstherapie 

 Interesse in of kennis en ervaring met slaapproblematiek strekt tot aanbeveling 

 bij voorkeur de basisopleiding EMDR (VEN) heeft gevolgd 

 een enthousiaste en actieve houding heeft en zo nodig bereid is om op twee 
locaties te werken 

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

 dynamisch en ondernemend is en empathisch vermogen heeft 

 kan samenwerken in een multidisciplinair team 
 
Wij bieden: 
Wij bieden een interessante afwisselende functie in een enthousiast team. 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 11 van de CAO-Gezondheidscentra, de hoogte 
van het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en bedraagt minimaal  
€ 3.229,- tot maximaal € 4.612,- bruto per maand bij een fulltime (38-urige werkweek) 
dienstverband, 8% vakantietoeslag en 6% eindejaarsuitkering, studie- en 
scholingsfaciliteiten, Meer Keuze Systeem Arbeidsvoorwaarden en opname in het 
Pensioenfonds PFZW. 
 
Meer informatie? 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen worden met Annebeth Theunissen, 
GZ-psycholoog, telefoonnummer 040-7116400 of Eduard Scheel, Cluster Manager 
Noord-Oost, telefoonnummer 06-43167838. 



 

 
Solliciteren? 
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV kunnen 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 een interne kandidaat. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.   

http://www.sge.nl/

