GZ-Psycholoog (m/v)
Toe aan een volgende stap in jouw carrière, waarin je werkt vanuit de
herstelvisie?
Wat jij doet
Bij Ypse krijg je de kans om voorop te lopen in een herstel ondersteunende omgeving, die eigen is
voor onze mooie organisatie. Als GZ-Psycholoog zijn je werkzaamheden als behandelaar erg divers;
waardoor de behandeltrajecten die je uitvoert telkens weer opnieuw zullen prikkelen! Je bent
regiebehandelaar van cliënten binnen de GBGGZ en voert intakes en psychologische behandelingen
uit. Als regiebehandelaar werk je nauw samen met - en bied je werkbegeleiding aan –
masterpsychologen (eventueel in opleiding tot GZ-psycholoog).
Wat wij van je vragen
Bij Ypse verwelkomen we graag nieuwe collega’s die met energie, enthousiasme en passie voor ons
vak aan de slag willen gaan. Het zou fijn zijn als je al ervaring in ons vakgebied hebt, maar vooral zijn
wij op zoek naar een collega die bij ons past! We zijn een warme organisatie waarin korte lijnen
vanzelfsprekend zijn. We zoeken dan ook een collega die graag samenwerkt, korte lijnen bewaard,
zelfstandig kan werken en past binnen een cultuur waarin we zelforganiserend werken. Of je rugzak
al gevuld is met een flinke dosis ervaring of je nog aan de start van je carrière als GZ-psycholoog
staat, je bent bij ons van harte welkom!
Daarnaast verwachten we van een GZ-psycholoog dat je zelfstandig werkt en resultaat- en
servicegericht bent. Een registratie als gezondheidszorgpsycholoog volgens de wet BIG is een vereiste
voor deze functie.
Wie worden je collega’s?
Ypse is een jonge, dynamische zelfstandige organisatie. Ypse bestaat sinds 2013 en heeft zich in haar
korte bestaan ontpopt tot een in de regio bekende instelling voor Generalistische Basis GGZ en
preventie. Vanaf het begin is Ypse gestaag gegroeid, maar is desondanks een platte organisatie met
korte lijnen gebleven. Op dit moment bestaat het team uit ongeveer 20 collega’s (GZ-psychologen,
masterpsychologen, verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialist, preventiemedewerkers, een
ervaringdeskundige en front-/backoffice medewerkers). Je komt te werken in een team waarin niet
alleen hard gewerkt wordt maar ook aandacht is voor kwaliteit van zorg – en voor elkaar. Initiatief
tonen, outside the box denken en zelfontplooiing worden gewaardeerd. Onze gezamenlijke
doelstelling is het bieden van zo goed mogelijke cliëntenzorg én veel plezier ervaren in ons werk! Dit
doel wordt bereikt door ieders kwaliteiten te benutten en te waarderen.
Wat we je bieden
•
•
•
•

De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig de CAO-GGZ FWG 65.
We bieden je een overeenkomst voor onbepaalde tijd (uren in overleg).
We bieden je een werkplek waarbij ontwikkeling - van jou, je collega’s en jullie als team centraal staat.
Een omgeving waarin de begrippen vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, autonomie en
vrijheid hoog in het vaandel staan.

Waar je komt te werken
Ypse, onderdeel van de Reinier van Arkel holding, is gevestigd in Gezondheidscentrum Den Bosch
West en Gezondheidscentrum Bommelerwaard. Daarnaast zal Ypse in het najaar zich gaan vestigen
in de San Salvatorkerk in Den Bosch.
Solliciteren en meer informatie?
Ben je enthousiast geworden van deze functie? Graag zien we jouw (eveneens) enthousiaste
motivatiebrief met cv tegemoet! Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.
Meer informatie over Ypse is te vinden op www.ypse.nl. Daarnaast kun je informatie inwinnen en
voor vragen terecht bij Tanja Dankers, directeur Ypse. Zij is te bereiken via mail: t.dankers@ypse.nl of
telefonisch 06 25 26 53 89.
Ypse gaat graag uitbreiden. Daarom blijven wij op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s. Dit
betekent dat we geen sluitingsdatum hebben voor deze vacature, maar graag met je in gesprek gaan
mocht deze functie jouw interesse hebben gewekt?
Stuur dan jouw sollicitatie naar: sollicitaties@ypse.nl, bedrijfsbureau Ypse t.n.v. T. Dankers.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op
prijs als je deze vacature deelt.

