Psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en volwassen

De Comeniuspraktijk voor Psychotherapie, gevestigd te Naarden, heeft ruimte voor 2 nieuwe
BIG-geregistreerde collega’s!
Wij zoeken zowel een collega om onze kinder- en jeugdafdeling te versterken als een collega voor de
(jong) volwassenzorg. Een combinatie van functies kan ook.
Wij zijn een kleine, multidisciplinaire praktijk met expertise op het gebied van psychische klachten
van baby tot en met de volwassenheid. Wij staan voor persoonsgerichte behandelingen en een
aanpak op maat, waarbij op indicatie ook de omgeving van de cliënt betrokken wordt.
Kort gezegd zijn we op zoek naar een zelfstandig werkende :
-

-

GZ-psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog generalist, gespecialiseerd in kinderen en
jeugd. Bij voorkeur zoeken wij iemand die affiniteit heeft met de behandeling van kinderen tot
circa 13 jaar. Het is een pré als je al een contract hebt met de gemeente Gooi en Vechtstreek.
GZ-psycholoog of psychotherapeut voor (jong)volwassen doelgroep. We zoeken een collega die
misschien nog (deels) werkt in de instelling maar wie het zelfstandig werken in een
vrijgevestigde praktijk met leuke collega’s en veel vrijheid aanspreekt.

Kinder- en jeugdafdeling:
Wij hebben op dit moment een collega die zich vooral richt op PTSS en psychische klachten rondom
geboorte (traumatische) bevalling, en zwangerschap of de wens daartoe en klachten bij baby’s en
peuters. Ook is er een collega die zich specifiek richt op adolescenten en hun systemen met diverse
problematiek. Het is prettig als jij juist de tussengroep interessant vindt, maar het hoeft niet. Er is
genoeg vraag op bovengenoemde gebieden om daar een extra collega voor aan te trekken.
Volwassenen-afdeling:
Wij hebben op dit moment psychotherapeuten die zowel met de methodieken CGt en EMDR werken,
als ook schematherapeutisch, systemisch en pychodynamisch. Tevens is een psychiater werkzaam bij
onze praktijk. Een van onze specialisaties is groepstherapie.
Ben jij die zelfstandig werkende, enthousiaste, gezellige collega die beschikbaar is voor 1, 2 of 3
dagen per week (avond en weekend kan ook) en BIG geregistreerd is? Dan horen wij graag van je!
Wij bieden een mooie praktijkruimte in een monumentaal pand, met ook nog andere (para-)
medische disciplines. Onze praktijk bevindt zich op loopafstand van station Naarden-Bussum, en
beschikt over een aparte wachtruimte, wifi, goede contacten met verwijzers, voldoende cliëntenaanbod, prettige onderlinge steun en samenwerking, vermelding op de praktijkwebsite en heel veel
vrijheid om je eigen tijd en werk in te delen.
Interesse? Neem graag contact op via info@psychotherapiecomenius.nl
Website: www.comeniuspraktijk.nl/psychotherapie

