BASISPSYCHOLOOG (8 t/m 24 uur, loondienst of ZZP)
Inter-Being Psychologists bestaat sinds oktober 2012 en heeft inmiddels
locaties in Amsterdam, Groningen, Den Haag en Delft. Ons internationale team
is gespecialiseerd in het behandelen van expats en buitenlandse studenten. In
verschillende talen behandelen we cliënten met een breed scala aan
problematiek, waaronder angst- en stemmingsklachten, trauma, burn-out, stress,
emotieregulatie, culturele aanpassing, identiteitsvraagstukken, werk en relatiegerelateerde klachten en existentiële kwesties. Naast individuele en
relatietherapieën gaan wij op korte termijn ook starten met groepssessies en
workshops. Onze werkwijze is voornamelijk humanistisch en cliëntgericht, maar
iedere psycholoog bij Inter-Being integreert op zijn eigen manier elementen uit
andere therapievormen.
Bij Inter-Being Psychologists bieden we korte tot middellange behandeltrajecten
binnen de Generalistische Basis-GGZ. De behandelingen worden zowel
vergoedt vanuit de basis zorgverzekering als vanuit de European Insurance Card
en andere buitenlandse verzekeringen. We werken zonder contracten met de
ziektekostenverzekeraars. Op deze manier hebben we meer vrijheid en kunnen
we het behandeltraject op elke cliënt persoonlijk afstemmen. Daarnaast bieden
we ook counseling en coaching trajecten aan die door cliënten zelf of door de
werkgever vergoedt kunnen worden.
Vanwege de toestroom van cliënten zijn wij op zoek naar één basispsycholoog
voor onze locaties in Amsterdam en Groningen.
Wat ga je doen?
• Intake, diagnostiek, opstellen van behandelplannen, uitvoeren van
behandeltrajecten en cliënt-gerelateerde administratie; !
• Als basispsycholoog werk je onder de regie van regiebehandelaar (GZpsycholoog); !
• Contact met verwijzers, PR, en andere taken in overleg; !
• Meedenken met de ontwikkeling van Inter-Being Psychologists. !
Naar wie zijn we op zoek?
• Je bent basispsycholoog (Master Psychologie) met minimaal 3 jaar
werkervaring; !
• Je hebt (affiniteit met) een cliëntgerichte en humanistische werkwijze: je
beschouwt de cliënt als een mens net zoals jezelf; !
• Je vindt het interessant om te leren uit verschillende therapievormen en die in
je werk te integreren; !
• Je hebt een internationale achtergrond of affiniteit met verschillende culturen /
expats / internationaal leven; !
• Je spreekt en schrijft Engels op een zeer hoog niveau (B2/C1) en je kunt in het
Engels therapie geven; !
• Kennis van Nederlands en / of een andere taal is een pré maar geen harde eis;!

• Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid en je bent proactief;
• Je bent een betrokken behandelaar die enthousiast samenwerkt en de patiënt
op een professionele manier benadert; !
• Je staat achter de behandelvisie van Inter-Being Psychologists:
https://www.inter-being.nl/approach/ !
• Je denkt actief mee over de verbetering van werkprocessen en de kwaliteit van
therapie. !
Wij bieden
• Leuke baan in een klein en divers team met een boeiende doelgroep:
hoogopgeleide, hoog functionerende en gemotiveerde cliënten vanuit de hele
wereld waarmee je veel kunt bereiken; !
• Veel vrijheid in het verrichten van je werkzaamheden maar ook regelmatig
overleg zodat we elkaar kunnen steunen en van elkaar leren; !
• Contractvorm is bespreekbaar: loondienst of ZZP; !
• Locatie Groningen / Amsterdam (of beide) is bespreekbaar;
• Je kunt één t/m drie dagen per week werken (8 t/m 24 uur);
• Een professionele werkomgeving met een informeel karakter; !
• Mogelijkheid om ’s avonds en in het weekend te werken; !
• Ruimte voor eventuele eigen initiatieven. !
Er is veel mogelijk bij Inter-Being Psychologists en nieuwe initiatieven zijn altijd
bespreekbaar.
Meer informatie over onze praktijk vind je op www.inter-being.nl
Wil je solliciteren?
Stuur dan voor 28 juni 2019 je CV en je motivatiebrief naar praktijkeigenaar Dr.
Marja Kuzmanic via email: marja@inter-being.nl.
Heb je nog vragen?
Neem dan contact op de praktijkeigenaar Dr. Marja Kuzmanic via email
marja@inter-being.nl of telefonisch 0629040570.

