RENQLI IS OP ZOEK NAAR EEN GZ PSYCHOLOOG/
(HOOFD)BEHANDELAAR
Heb jij als gz psycholoog werkervaring met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), ben je cultuursensitief
ingesteld en op zoek naar een behandelfunctie? RenQli is op zoek naar een nieuwe collega om het behandelteam te versterken.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GZ PSYCHOLOOG/
(HOOFD)BEHANDELAAR VOOR 8-16 UUR PER WEEK.
•

Als groeiende jonge en ambitieuze organisatie zijn wij op zoek naar een gz psycholoog die ons team komt versterken.
RenQli verleent ambulante, outreachende ondersteuning en dagbesteding aan volwassenen met een LVB, vaak in combinatie
met psychiatrische- of gedragsproblemen. Het familiesysteem heeft een belangrijke plek binnen onze ondersteuning.

•

We werken met een multiculturele en complexe doelgroep waarvoor passende zorg in samenwerking ketenpartners
aangeboden wordt. De ambitie is om een stevig aanbod neer te zetten voor cliënten met psychiatrische problematiek,
ook als deze complex en langdurig is. In de functie krijg je naast je contact met cliënten ook te maken met verwijzers zoals
reclassering, ggz en maatschappelijke instellingen.

•

Jouw werkzaamheden zul je binnen de regio Utrecht uitvoeren en bestaan uit beeldvorming en diagnosticeren,
behandeling van complexe problematiek in een vaak complex systeem. Je voert individuele behandelgesprekken,
gaat mee op huisbezoeken en geeft groepstherapie. Je werkt als behandelaar nauw samen met collega’s binnen een
multidisciplinair team. Vanuit je vakspecifieke kennis ondersteun je het team en lever je een inhoudelijke bijdrage aan de
ontwikkeling van de organisatie, het netwerk en de kwaliteit van zorg.
Je draagt bij aan methodische ontwikkeling.

BEDRIJFSOMSCHRIJ

GESTELDE EISEN
•

Je bent opgeleid gezondheidszorgpsycholoog met de daarbij
behorende BIG-registratie;

•

Je hebt een aantal jaren werkervaring met de LVB-doelgroep;

•

Uiteraard ben je stressbestendig en flexibel;

•

Organisatieontwikkeling vind je een uitdaging;

•

Kernwoorden die op jou van toepassing zijn: proactief, cultuursensitief,
oplossingsgericht, flexibel en ambitieus.

ARBEIDSVOORWAARDEN
•

Naast een interessante parttime baan (of opdracht als zelfstandige)
in een uitdagende branche bieden wij een contract voor bepaalde tijd
met uitzicht op een vast dienstverband van onbepaalde tijd bij goed
functioneren. Het aantal te werken uren per week is in overleg te bepalen
en afhankelijk van de groei van de organisatie. Arbeidsvoorwaarden zijn
volgens cao Gehandicaptenzorg.

•

Je ontvangt een marktconforme vergoeding of salaris met de
bovengenoemde CAO als richtlijn.

IS JOUW INTERESSE GEWEKT?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Durmus Can
via 06-29 33 62 79 of via mail naar d.can@renqli.nl

T: 030 877 62 45

|

www.renqli.nl
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