
 

 

 

 

Vacature GZ-psycholoog  bij Psycholoog in Hoofddorp 16 uur - 32 uur per week 

(functiegroep 70) 

Wil je deel uitmaken van een enthousiast, betrokken en gezellig team? Geloof je ook dat de 

‘klik’ tussen therapeut en cliënt het belangrijkste is in een behandeling? Geloof jij ook in 

betere en persoonlijkere zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Psycholoog in Hoofddorp/ Psychologenpraktijk Hilst 

We zijn een psychologenpraktijk in Hoofddorp. Het team bestaat momenteel uit de volgende 

enthousiaste behandelaren: 1 Klinisch psycholoog, 1 GZ-psycholoog, 4 psychologen en 1 

psychiater. 

Wij hanteren korte wachtlijsten en de cliënt kan snel starten met zijn behandeling. Qua 

doelgroep zal je vooral werken met lichte en matige problematiek in de BGGZ.  

In onze ogen is iedere cliënt uniek. Wij vinden het belangrijk om de behandeling samen met 

de cliënt op te zetten en echt maatwerk te leveren: Vanuit de hulpvraag en de doelen van de 

cliënt.  

Wie jij bent  

 Als GZ-psycholoog ben je in de rol van (regie)behandelaar, samen met het team, betrokken 
bij het gehele proces van diagnostiek en behandeling 

 Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan de groei van een relatief jonge organisatie  

 Je hebt een proactieve en ondernemende houding   

 Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren om onze organisatie verder te optimaliseren 

 Je hebt een gezonde dosis therapeutisch lef en weet van aanpakken  
 
Wat wij jou bieden 
• Je komt terecht in een dynamische organisatie. De sfeer tussen collega's onderling is 
collegiaal en informeel. De lijnen zijn kort en er is veel ruimte voor het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid.  
• Een salaris (afhankelijk van ervaring) van maximaal € 6836,- bruto per maand (conform 
CAO GGZ, functiegroep 70), op basis van 36 uur per week.  
• Een dienstverband voor bepaalde tijd.  
• Vakantiegeld van 8%.  
• Een vaste eindejaarsuitkering (13e maand) van 8,33%.  
• We vinden ontwikkeling van onze medewerkers erg belangrijk en geven 
deskundigheidsbevordering aan collega's over het gebied waar we zelf veel kennis van 
hebben. Daarnaast dragen wij bij aan externe scholing.  

- Tevens bestaat de mogelijkheid om bij ons als ZZP’er aan de slag te gaan. 



 

Nieuwsgierig geworden?  

Voor al je vragen kan je terecht bij Monique van der Hilst:  

e: monique@psycholooginhoofddorp.nl of t.: 06-30301286  

www.psycholooginhoofddorp.nl 

Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Monique. 

 

 

 


