Vacature: basispsycholoog 24-32 uur
voor onze locaties Breda, Etten-Leur en Roosendaal

We willen het beste van onszelf geven aan onze cliënten. Dat kan alleen als we ook goed voor onszelf en
onze medewerkers zorgen. Zoals een cliënt méér is dan zijn klacht, zo is een 4mb-medewerker méér dan
zijn werk. We werken bij 4mb volgens een uitspraak van Ghandi: ‘Als je doet wat je leuk vindt, hoef je
nooit te werken.’ Daarom besteden we veel aandacht aan hoe onze medewerkers het beste in hun
kracht zijn. Want je werkt nu eenmaal beter als je het naar je zin hebt. Daarom hebben we oog voor
randvoorwaarden en persoonlijke flexibiliteit. Bovendien is er veel ruimte om samen te werken binnen
en buiten de instelling, in sterke verbondenheid.
OVER DE FUNCTIE
Binnen 4mb verricht je onder verantwoordelijkheid van een GZ of Klinisch Psycholoog intakes en voer je
individueel of groepsgewijs behandelgesprekken binnen de basis en specialistische GGZ. Je zorgt voor de
administratieve voortgang van de behandeling, stelt behandelplannen op en coördineert en bewaakt de
uitvoering van de vastgestelde behandeldoelen. Op het gebied van psychodiagnostiek staat het vertalen
van onderzoeksvragen naar psychodiagnostische mogelijkheden en het uitvoeren van psychodiagnostisch
onderzoek centraal. Je legt de resultaten van het onderzoek vast in een diagnose en indicatiestelling voor
behandeling. Je neemt deel aan de cliëntenbesprekingen.
WIE BEN JIJ?
Je bent toe aan een nieuwe stap in je carrière. Je bent leergierig en ambitieus. Je werkt graag met een
cliëntenpopulatie die een grote diversiteit aan problematiek laat zien. Je kunt functioneren met een hoge
mate van zelfstandigheid. Je werkt graag in een informeel en hecht team met ambitieuze collega’s. Je
hebt een proactieve houding en bent niet bang om suggesties ter verbetering van het werkproces te
geven. Je kunt snel schakelen en voelt je vrij in een snel veranderende organisatie. 1 maal per week in de
avond werken tot 20:00 uur is geen probleem voor je. Je hebt minimaal 2 jaar relevante postmaster
werkervaring in de GGZ. Een opleiding inleiding in de cognitieve gedragstherapie en/of EMDR is een pré.
Een BAPD-aantekening heeft een pré. Je bent in het bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag). Je reisafstand bedraagt niet meer dan 30 km.
WAT BIEDEN WE JOU?
Een veelzijdige functie voor in eerste instantie 24-32 uur, met mogelijkheden tot uitbreiding, met ruimte
voor eigen initiatief en creativiteit binnen een groeiende organisatie. Salariëring is afhankelijk van
opleiding en ervaring. De leukste collega's en een informele werksfeer. Goede doorgroeimogelijkheden
voor mensen met ambitie.
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WIE ZIJN WIJ?
4mb is een modern Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met vestigingen in Roosendaal, Etten-Leur en
Breda, West-Brabant. We onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met een psychologische
zorgvraag. Met een multidisciplinair team van academisch geschoolde professionals helpen we
volwassenen en jongeren van alle leeftijden op weg naar herstel. We begeleiden cliënten stap voor stap
en doelbewust op weg naar beter. Ons uitgangspunt is: zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig.
Volwassen cliënten worden behandeld binnen de Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Voor
jongeren en kinderen is er 4mb Junior: 4mb Junior is gespecialiseerd in psychologisch onderzoek en
behandeling van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. 4mb wordt ingeschakeld op momenten dat
professionele hulp gewenst is. Daarnaast verzorgt 4mb Junior remedial teaching (RT) en
leerondersteuning voor kinderen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Bij 4mb werken we met een professioneel, multidisciplinair team bestaande uit een Klinisch Psycholoog,
Psychiater, GZ psychologen, GZ psychologen in opleiding en basispsychologen. Onze mensen zijn ons
kapitaal, daar zijn we ons van bewust. Daarom is binnen 4mb ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.
Kansen zien en ernaar handelen dat stimuleren wij!
MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over de organisatie en/of functie kun je contact opnemen met Mireille Bijlsma-de
Jager (Algemeen Directeur) via 0165 769000, of stuur een email aan info@4mb.nl. Je CV met
begeleidende brief kun je per email sturen o.v.v. sollicitatie 4mb Volwassenen, of per post aan 4mb, De
Eglantier 1b, 4707AA Roosendaal.
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