PsyMens zoekt voor haar vestiging in Utrecht een
Psychotherapeut Volwassenen
PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medische specialistische erkenning die
werkzaam is op het terrein van de generalistische basis zorg, maar met name de
specialistische zorg. PsyMens heeft meerdere vestigingen in Midden-Nederland. Wij bieden
een hooggekwalificeerd, gevarieerd en multidisciplinair behandelaanbod aan volwassenen,
kinderen en jongeren die op verandering en verbetering gerichte zorg nodig hebben.
Psychodiagnostiek en psychotherapie beschouwen wij als een ambacht. Het leveren van
hooggekwalificeerde zorg is een van onze belangrijkste uitgangspunten. Andere
kernbegrippen en uitgangspunten zijn:
Alle behandelaren bij PsyMens zijn goed geschoold in hun vakgebied. Er werken onder
meer GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig
specialisten en psychiaters bij ons.
Bij de opzet van de psychodiagnostiek en het aanbod van psychotherapeutische
behandelingen wegen we steeds de meest recentelijke wetenschappelijk inzichten
mee.
Wij bieden maatwerk door een gedifferentieerd zorgaanbod door hulpverleners uit
verschillende therapierichtingen.
PsyMens schept zodanige voorwaarden dat haar professionals in alle rust de benodigde zorg
kunnen verlenen. Onze teams zijn hecht en streven er voortdurend naar om met elkaar de
‘best’ mogelijke zorg te verstrekken.
Over de functie
Als psychotherapeut ben je verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de
behandelplannen van de eigen patiënten. In deze functie staat het verzorgen van
behandelingen, ook aan patiënten met meervoudige en complexe psychische problematiek,
waaronder persoonlijkheidsproblematiek (zowel individueel als in groepsverband) en
specialistische psychodiagnostiek centraal.
Als psychotherapeut binnen PsyMens ben je primair verantwoordelijk voor de diagnostiek
alsmede voor de inhoud en uitvoering van de behandelplannen van de eigen patiënten en
daarnaast van de patiënten van GZ-psychologen die onder jouw supervisie werken vallen.
Je doet intakes bij volwassenen, indien nodig, ondersteund met psycho-diagnostisch
onderzoek.
Je behandelt patiënten met vaak meervoudige complexe problematiek, waaronder
persoonlijkheidsproblematiek. De behandelingen zijn op herstel gericht of steunendstructurerend afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek. De
behandelingen worden zowel individueel als in groepsverband gegeven.
Je werkt nauw samen met de collega GZ-psychologen, klinisch psychologen,
psychotherapeuten en psychiaters binnen het team.
Je bent nauwkeurig in het registreren van activiteiten en de verslaglegging in het EPD.
Je onderhoudt het contact en/of werkt op een prettige wijze samen met huisartsen,
praktijkondersteuners, medewerkers van het buurtteam en andere verwijzers.
Je neemt met enthousiasme deel aan het multidisciplinaire casuïstiekoverleg.
Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgaanbod.

Het profiel
Je hebt een voltooide opleiding tot psychotherapeut en bent BIG geregistreerd.
Het is een pre wanneer je een afgeronde of gestarte opleiding Cognitieve
gedragstherapie (CGT) hebt.
Je hebt affiniteit, kennis en ervaring met een brede doelgroep, in ieder geval met
angst- en depressieve stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.
Je hebt affiniteit met ons zorgaanbod.
Je bent initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken.
Ons aanbod
Prettige, stimulerende en kwalitatief hoogwaardige werkomgeving.
Collegiale sfeer.
Dienstverband voor minimaal 24 uur per week.
Arbeidsvoorwaarden conform cao –GGZ.
Salariëring op basis van FWG – 70.
Pensioenregeling conform cao – GGZ bij PFZW.
Geïnteresseerd?
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in bovengeschetst profiel? Dan
nodigen wij je van harte uit om te reageren. Stuur jouw CV met motivatie naar:
recruitment@psymens.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.psymens.nl.

