Libra Revalidatie & Audiologie biedt medisch specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan volwassenen en
kinderen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Met ruim 750 professionals en vrijwilligers bieden we
van harte zorg op een manier die onszelf zou aanspreken. Onze klanten dagen zichzelf dagelijks uit om weer zo zelfstandig
mogelijk te kunnen functioneren. Het zijn stuk voor stuk doorzetters. Hou jij ook van uitdagingen en van een omgeving
waar mensen het middelpunt zijn? Solliciteer dan direct op deze vacature.
Binnen Libra Arbeidsexpertise (locatie Eindhoven) ontstaat per 1 april 2021 een vacature voor de functie van:

(GZ) PSYCHOLOOG
20 uur per week | Bepaalde tijd voor de duur van één jaar met mogelijkheid tot verlenging
Libra Arbeidsexpertise is gespecialiseerd in arbeidsdiagnostiek en re-integratie voor cliënten met neurologische, orthopedische, oncologische
en auditieve aandoeningen, en levert commerciële maatwerktrajecten in opdracht van o.a. werkgevers, UWV en (letselschade)verzekeringen.
Je bent onderdeel van het team Arbeidsexpertise en je zult gaan werken met de doelgroep chronische pijn binnen de arbeidsrevalidatie.
Functie-informatie
Je bent werkzaam in het ‘Vroege Interventie’ team binnen Libra Arbeidsexpertise. Vroege interventie is een landelijk netwerk van
participerende revalidatiecentra met een uniforme werkwijze t.a.v. diagnostiek en revalidatie gericht op arbeidsparticipatie. Het landelijke
netwerk Vroege Interventie heeft als doel om op een snelle, efficiënte manier te beoordelen welke vorm van revalidatie passend is voor een
cliënt. Binnen de Multidisciplinaire Arbeids Revalidatie (MART) in het kader van Vroege Interventie dienstverlening begeleid je cliënten met
chronische (pijn)klachten, waarbij biopyschosociale factoren en gedragsmatige componenten van invloed zijn op dagelijkse activiteiten en
arbeidsparticipatie. Cliënten bevinden zich vaak al in een verzuimsituatie of hun arbeidsparticipatie wordt belemmerd door hun klachten,
waardoor verzuim dreigt. Je werkt samen met een fysiotherapeut, re-integratiecoördinator/ ergotherapeut en physician
assistant/revalidatiearts binnen de MART.
Wat ga je doen als psycholoog:
• Als psycholoog voer je samen met een re-integratiecoördinator, fysiotherapeut, en physician assistant/revalidatiearts een multidisciplinaire
screening uit (de Quickscan).
• Op basis van een ruime indicatiestelling werk je binnen de kaders van het multidisciplinaire behandelplan zoals opgesteld na een Quickscan;
• Het geven van individuele en groepsbehandelingen vanuit arbeidsrevalidatie (begeleiding van 2 groepen op vaste dagdelen);
• Opstellen, uitvoeren en bijstellen van psychologische behandelplannen;
• Mondeling en schriftelijk rapporteren van bevindingen naar verwijzers, opdrachtgevers en teamleden;
• Coachende en adviserende rol binnen het behandelteam;
• Je draagt actief bij aan de continue ontwikkeling en optimalisatie van de dienstverlening in het kader van ons zelfsturend team.
Jouw kennis en talenten:
• Afgeronde universitaire opleiding psychologie;
• Aantoonbare, relevante werkervaring met de doelgroep;
• Affiniteit met arbeidsgerelateerde problematiek;
• In staat om op een coachende wijze een duurzame gedragsverandering teweeg te brengen, zowel individueel als binnen een groep.
• Ervaring met ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een pre;
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, zowel in de omgang met zowel cliënten als collega’s; teamplayer;
• Zelfstandige, proactieve en flexibele instelling;
• Bekend met basis cognitieve gedragstherapeutische principes en in staat deze toe te passen;
• Klantgericht en resultaatgericht;
• Ervaring en affiniteit in het werken in een multidisciplinair team;
• Helder en beknopt in verslaglegging.
Ons aanbod
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Ziekenhuizen. De functie GZ-psycholoog is ingeschaald in FWG 65; maximaal € 5.620-,
bruto per maand, op basis van 36 uur en relevante werkervaring. De functie van psycholoog is ingeschaald in FWG 60; maximaal € 4.798-,
bruto per maand, op basis van 36 uur en relevante ervaring. Als GZ-psycholoog ontvang je binnen Libra R&A een persoonlijk studiebudget van
€ 1.750,- per jaar.
Interesse?
Nog vragen?
Margaret Lam (re-integratiecoördinator, tel. 06-53896982) beantwoord ze graag! Stuur je sollicitatiebrief met CV door middel van een brief
met Curriculum Vitae via werken@libranet.nl o.v.v. vacaturenummer 2102NE06.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid. Interne kandidaten van Libra Revalidatie & Audiologie genieten de voorkeur.

