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Wil je bij een organisatie werken waar het echt om de mens gaat
Voel je je betrokken bij mensen uit andere culturen en migratieachtergronden die
bekend zijn met psychische klachten
Wil je onderdeel uitmaken van een team van psychiaters, GZ-psychologen,
Verpleegkundig Specialist, basisarts, Transcultureel Systeemtherapeut en basispsychologen en hopelijk SPV’ers en klinisch psychologen
Ben jij innovatief, proactief, gemotiveerd, communicatief sterk en kun jij goed werken
in teamverband als ook individueel
Waardeer je het om in een team te werken waar vertrouwen, betrokkenheid, warmte
en professionaliteit centraal staat

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stichting Sarya onderscheid zich door haar laagdrempelige cultuursensitieve benadering en
aanpak van psychische en/ of psychiatrische problematiek waarbij de hulpvraag van de
patient centraal staat. Stichting Sarya werkt vanuit de klacht van de patient aan de kracht
van de persoon. Het gaat niet om de gemiddelde persoon maar iedere keer weer om het
individu. We gebruiken daarvoor een werkwijze waarin we voor het individu verder kijken
dan alleen protocollair werken.
Werkzaamheden
•
Het onder supervisie voeren van intakegesprekken.
•
Het verrichten en interpreteren van psychodiagnostisch onderzoek.
•
Het in multidisciplinair teamverband opstellen en ontwikkelen van behandelplannen,
het evalueren en zo nodig bijstellen daarvan.
•
Het bieden van psychologische begeleiding- en/of behandelingen.
•
Het leveren van een actieve bijdrage aan het Multidisciplinair overleg (MDO).
•
Het zorgdragen voor accurate tijdsregistratie en een volledig patiëntendossier.
Functie-eisen
•
Afgeronde Universitaire (WO) masteropleiding klinische psychologie.
•
Kennis van de Arabische/Berberse/Chinese/ Marokkaanse/Poolse of Turkse taal is
een pré!
•
Transparante, proactieve, assertieve houding en uitstekende communicatieve
vaardigheden.
Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende en verantwoordelijke baan in een dynamische organisatie met
een informele en collegiale werksfeer. Het bruto maandsalaris is tussen de €2.963,- en
€4.620,- op basis van 36 uur. We zijn zeer flexibel qua werktijden. Ben je geïnteresseerd?
Neem dan voor meer informatie contact op met drs. JL (Joyce) van de Ketterij, general
manager via 010-4659959 of mail je sollicitatie en CV naar j.vandeketterij@stichtingsarya.nl
We kijken naar je uit!
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