
 
ERVAREN BASISPSYCHOLOOG AMSTERDAM (16 t/m 20 uur in het weekend en ‘s avonds) 

Inter-Being Psychologists is een kleinschalige medisch specialistische GGZ-zorginstelling met 
locaties in Amsterdam, Groningen en Delft. Ons internationale team van 6 basispsychologen, 2 
GZ-psychologen, een psychotherapeut en een psychiater is voornamelijk gespecialiseerd in het 
behandelen van expats en buitenlandse studenten. Daarnaast is het aantal behandelingen van 
Nederlandse studenten en jongvolwassenen sterk groeiende.  
 
Bij Inter-Being hebben we gedurende elke behandeling aandacht voor de unieke persoonlijke 
behoefte van de cliënt. We vinden het belangrijk om onze cliënten respectvol als mens te 
benaderen, en we streven ernaar om in onze therapieën ook aandacht te hebben voor de 
systemische, de lichamelijke en de existentiële aspecten van het menszijn.  

Vanwege de grote toestroom van cliënten zijn wij per direct op zoek naar een ervaren 
basispsycholoog voor de weekenden en de avonduren. 
 
Wat ga je doen? 
Intake, diagnostiek, opstellen van behandelplannen, uitvoeren van behandeltrajecten binnen de 
GB-GGZ en G-GGZ, intercollegiaal overleg en cliënt-gerelateerde administratie;   
• Als (basis)psycholoog werk je onder de regie van een regiebehandelaar (GZ-psycholoog / 
psychotherapeut);   
• Contact met verwijzers en/of andere taken in overleg; 
• Meedenken met de verdere ontwikkeling van Inter-Being Psychologists.   
 
Naar wie zijn we op zoek? 
• Je bent basispsycholoog (Master Psychologie) met minimaal 3 jaar werkervaring; 
• Na je studie heb je je verder gespecialiseerd in psychotherapie / counseling; 
• Je hebt interesse in het werken met studenten, jongvolwassenen en mensen uit verschillende 
culturen;  
• Je bent 1 à 2 dagen in het weekend beschikbaar en op doordeweekse dagen tussen 17.30 en 
21.00 uur; 
• Je spreekt en schrijft Engels op hoog niveau (B2/C1) en je kunt in het Engels therapie geven; 
• Je spreekt en schrijft Nederlands op een B2 niveau;   
• Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid en je bent proactief;  
 
Wij bieden 
• Leuke baan in een 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 (online) werkzaamheden maar ook regelmatig overleg 
zodat we elkaar kunnen steunen en van elkaar leren;   
• Toplocatie in het centrum van Amsterdam;  
• Een professionele werkomgeving met een informeel karakter;   
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. 
 
Wil je solliciteren?  
Stuur dan zo snel mogelijk en uiterlijk voor 13 oktober 2021 je CV en motivatiebrief naar: 
vacancies@inter-being.nl  



 
Heb je nog vragen?  
Neem dan contact op met onze officemanager Martien Roemeling via email vacancies@inter-
being.nl of telefonisch 06-29445750.   
 
Meer informatie over onze praktijk vind je op www.inter-being.nl	


