Wij zijn voor ons team in Doetinchem op zoek naar een enthousiaste, betrokken

Psycholoog / Orthopedagoog met uitzicht op een GZopleidingsplek K&J (24 uur)
De functie zal starten in de vorm van vervanging in het kader van zwangerschapsverlof,
en zal uitmonden in een GZ-opleidingsplaats K&J vanaf januari 2023.
Wie zijn wij?
Melody PsyCare GGZ is een kleine specialistische GGZ instelling met expertise op het gebied van
problematische gehechtheid en complex (vroegkinderlijk) trauma. We bieden zorg aan de allerkleinsten,
kinderen, jeugd en volwassenen. Vanuit onze kennis en ervaring bieden wij een uniek behandelaanbod dat
zich laat omschrijven als relationeel, systemisch, integratief, holistisch en op maat. Vanzelfsprekend is ons
handelen gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. We streven altijd naar uitbreiding van
ons aanbod, waarbij we ons momenteel onder andere richten op de allerkleinsten en hun ouders (IMH).
Wat betekent werken bij ons:
● Werken in een hoogopgeleid team met klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen,
basispsychologen, systeemtherapeuten en ambulant werkende therapeuten.
● Werken als diagnosticus (psychodiagnostisch onderzoek, ouder-kind observaties).
● Werken als behandelaar (speltherapie, individuele behandeling, ouderbegeleiding).
● Werken in een omgeving waar waarde wordt gehecht aan je persoonlijke ontwikkeling en
deskundigheidsbevordering.
● Werken binnen een betrokken en bevlogen team waar de onderlinge lijnen kort zijn en er veel ruimte
is voor intervisie en supervisie.
● Begeleiding krijgen van ervaren GZ-psychologen en klinisch psychologen.
● Bij goed functioneren, in januari 2023 starten met de GZ-opleiding bij het RCSW in Nijmegen.
● Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ.
Wie zoeken wij:
● Een collega die affiniteit heeft met het werken met kinderen, jongeren en eventueel volwassenen met
een problematische gehechtheid en vroegkinderlijk trauma. Ervaring op dit vlak is een pré.
● Een betrokken, enthousiaste, leergierige psycholoog/orthopedagoog die de cliënt centraal zet en goed
kan reflecteren op zijn of haar handelen.
● Een collega die bij voorkeur uitgebreide ervaring heeft met diagnostiek en behandeling.
● Een collega met een afgeronde universitaire opleiding Psychologie of Pedagogische Wetenschappen
en in het bezit van een LOGO-verklaring.
● Een collega die de GZ-opleiding K&J wil volgen.
● Een collega die open-minded is, gericht op verbinden en een creatief-probleemoplossend vermogen
heeft.
Reageren kan vóór 10 december 2021 via sollicitatie@psycare.nl. Voor vragen kun je via hetzelfde
mailadres terecht bij Mirjam Putman, klinisch psycholoog. Gesprekken zullen in week 50 en 51 plaatsvinden.

