Raadthuys Psychologen

Raadthuys Psychologen gaat verhuizen! Wij staan bij, zowel verwijzers en cliënten, als bij
zorgverzekeraars bekend als een betrouwbare partner, waar kinderen en jeugd enerzijds en
volwassenen en ouderen anderzijds met psychische, neuropsychologische – en psychiatrische
problemen persoonlijk, deskundig en veilig behandeld worden. Wij zijn op zoek naar een GZ psycholoog
BIG, die graag de psychotherapie opleiding wil gaan volgen bij het SPON te Nijmegen en bij ons.

OPLEIDINGSPLEK voor een GZ psycholoog i.o. tot
Psychotherapeut
24-32 uur per week
Wat houdt de functie in?
In deze functie speel je een essentiële rol in de behandeling van onze cliënten. Onder andere het
uitvoeren van intakes, behandelplannen opstellen en psychodiagnostisch onderzoek behoren tot jouw
dagelijkse werkzaamheden. Naast deze werkzaamheden heb je een actieve rol in het ontwikkelen van
behandeltrajecten voor complex trauma in een ambulante setting.
Wie zoeken we?
Een GZ psycholoog, die zich verder wil ontwikkelen als psychotherapeut i.o.. Als zorgverlener sluit je
aan op de cliënt door naar zijn verhaal te luisteren en een behandeltraject op maat te maken. Je denkt
hierbij ook buiten zorgpaden. Ervaring met behandeling van complex trauma is zeker een pré. Wij
vinden het een voordeel als je per oktober of november a.s. in dienst zou treden en Raadthuys leert
kennen. De opleiding start op 1-1-2021 bij het SPON te Nijmegen.
Wie zijn we?
Werken bij Raadthuys Psychologen betekent werken in een prettige en een innovatieve werkomgeving.
Dat merk je aan de goede werksfeer waarin vertrouwen heerst om elkaar aan te spreken.
Verbondenheid staat bovenaan. Werkplezier ontstaat door het ontmoeten van collega’s. Daarnaast
wordt er gewerkt op basis van autonomie en vertrouwen en meer dan voldoende ruimte om met nieuwe
initiatieven te komen. Wij werken generalistisch én specialistisch. Je bent generalist met een
specialisme of je bent specialist met een brede blik op geestelijke gezondheid? Dan ben je hier van
harte welkom.
Wat bieden we?
Naast een leuke en inspirerende werkomgeving in Elst (Gld) bieden we een functie voor 24-32 uur per
week. Werktijden in overleg in te plannen. De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao GGZ. Er wordt
volop ontwikkeld en er is aandacht voor individuele ambities.
Meer informatie of solliciteren?
Neem gerust contact met ons op. Désirée Krol is bereikbaar op telefoonnummer 0481-371199. Ook kun
je de website bezoeken: www.raadthuys.nl. Jouw CV en motivatie ontvangen we graag voor 1-10-2020
c.vanderveer@raadthuys.nl t.a.v. Corine van der Veer.

