Vacature GZ-psycholoog (m/v)
Ben jij GZ-psycholoog en wil jij je vak op een prettige manier uitvoeren in een moderne psychologenpraktijk? Lees dan verder!
PPMR (Psychologen Praktijk M. Roosen)
PPMR biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen in de Basis GGZ.
De ambitie van PPMR is om met samenwerkende collega’s goede hulp te verlenen in de BasisGGZ 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.
We zijn op zoek naar een GZ-psycholoog voor behandelingen met volwassenen in de Basis
GGZ.
Wat wij je bieden:
Een gevulde agenda en veel vrijheid hierbij om je eigen agenda in te delen.
Je ontvangt een goede financiële vergoeding voor je werkzaamheden.
Daarnaast krijg je een eigen werkkamer in een monumentaal pand nabij het centrum van Tilburg. Je hebt veel ruimte om mee te denken in werkprocessen middels gezamenlijk overleg
en intervisiebijeenkomsten. Veel van de administratieve beslommeringen van een ZZP’er
kan de praktijk voor je regelen waardoor het aan de slag gaan als ZZP’er niet ingewikkeld is.
Wat we van je vragen:
Een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog bij voorkeur met ervaring met EMDR en ACT of
cognitieve gedragstherapie bij volwassenen. Je hebt affiniteit met het werken in de Basis
GGZ en werkervaring binnen de Basis GGZ en/of SGGZ.
Je hecht waarde aan transparante communicatie, vindt humor belangrijk en je bent zorgvuldig in het nakomen van je afspraken.
We zoeken bij voorkeur iemand die als ZZP’er aan de slag wil gaan. Mocht je niet bekend
zijn met het werken als ZZP’er dat is geen probleem. Het is niet erg ingewikkeld en de praktijk kan je met veel zaken hierbij ondersteunen.
Interesse?
Kun jij je vinden in bovenstaande visie en werkwijze en wil je bijdragen aan de ontwikkeling
van een moderne psychologenpraktijk?
Neem dan contact op per mail: info@ppmr.nl of via telefoonnummer: 06-16 97 11 13.

