Vacature freelance GZ-psycholoog
Ben jij GZ-psycholoog en wil jij je vak op een prettige manier uitvoeren in een moderne psychologenpraktijk? Lees dan verder!
Over PPMR (Psychologen Praktijk M. Roosen)
PPMR biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen in de BGGZ.
De ambitie van PPMR is om met prettige collega’s goede hulp te verlenen in de BGGZ en
elkaar daarbij te ondersteunen. Vanuit de gedachte dat je de beste zorg kunt verlenen als er
binnen je werk sprake is van autonomie en flexibiliteit.
Vanuit deze visie zijn we derhalve ook op zoek naar freelance GZ-psychologen.
Als freelance GZ-psycholoog draag je zelf je verantwoordelijkheid voor behandelingen en
heb je de regie over jouw agenda met daarbij de vrijheid om je werkdagen-en tijden zelf in te
delen zonder al teveel administratieve beslommeringen.
Functieomschrijving
We zijn op zoek naar een GZ-psycholoog voor behandelingen bij volwassenen in de BGGZ.
Bij PPMR voer je zelfstandig intakegesprekken en behandelingen uit bij volwassenen binnen
de BGGZ. Je schrijft intakeverslagen en ontslagrapportages en verstuurd deze naar verwijzers en cliënten. Zo nodig onderhoud je contact met verwijzers.
Je neemt deel aan een werkoverleg waarin je inhoudelijk kunt sparren over cliënten of jouw
visie en ideeën kunt aangeven m.b.t. de praktijkvoering of de ontwikkeling van nieuwe producten.
Wat we van je vragen:
- registratie tot GZ-psycholoog, incl. BIG-registratie
- ervaring met het zelfstandig diagnosticeren en behandelen van cliënten binnen de BGGZ
en/of SGGZ
- bij voorkeur ervaring met EMDR en ACT of cognitieve gedragstherapie
Wat wij je bieden:
- een gevulde agenda waarvoor je zelf geen acquisitie hoeft te doen en de vrijheid hebt om
te bepalen hoeveel je cliënten je op een dag wilt zien
- veel ruimte om mee te denken in werkprocessen middels gezamenlijk overleg. Individueel
werkoverleg behoort evt. ook tot de mogelijkheden
- algehele praktijkvoering waarbij een groot deel van de administratieve beslommeringen uit
handen wordt genomen en je enkel de administratie hebt van je behandelingen en je aan
het eind van de maand een factuur stuurt aan de praktijk voor geleverd werk
- volledige vrijheid in werkdagen-en tijden, voorkeur is wel dat je minimaal 8 uur per week
werkzaamheden voor de praktijk uitvoert
- een eigen ingerichte praktijkruimte in een monumentaal pand nabij het centrum van Tilburg
Mocht je niet bekend zijn met het werken als freelancer dan kan de praktijk je met heel veel
zaken hierbij ondersteunen.
Interesse?
Kun jij je vinden in bovenstaande visie en werkwijze en wil je bijdragen aan de ontwikkeling
van een groeiende en moderne psychologenpraktijk?
Neem dan contact op per mail: info@ppmr.nl of via telefoonnummer: 06-16 97 11 13.

