
   

 

 

 

 

 

 

 
Gezocht: Arabischsprekende Basispsycholoog 

Synthese iGGz is wegens uitbreiding op zoek naar gedreven basispsychologen die een  

affiniteit met verschillende culturen hebben.  

Synthese iGGz 

Synthese iGGz biedt als medisch specialistische behandelcentrum ambulante psychiatrie 

voor een ieder vanaf 18 jaar. We richten ons in het bijzonder op interculturele psychiatrie, 

dus alle wereldburgers van diverse socioculturele achtergronden zijn bij ons welkom. Op 

dit moment bestaat ons team uit ruim 15 (regie)behandelaars. 

Ons multidisciplinair team bestaat uit onder andere uit (basis)psychologen en psychiaters. 

Momenteel hebben wij twee vestigingen. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de De la  

Reyweg 186 in gezondheidscentrum Zorgpoli Haaglanden te Den Haag. Hierdoor hebben 

we een goede samenwerking met verwijzers, de doelgroep en de sociale kaart. 

Functieomschrijving 

Een basispsycholoog heeft bij Synthese iGGz verschillende functies. Deze functies  

omvatten onder andere het afnemen van intakes, het deelnemen aan MDO’s en het  

opstellen en uitvoeren van een behandelplan. Als psycholoog ben je de voornaamste  

behandelaar van een patiënt, maar word je hierin gesuperviseerd door een  

regiebehandelaar (psychiater of GZ psycholoog). Daarnaast word je ondersteund door het 

secretariaat en de andere psychologen. 

Functievereisten 

• Masterdiploma (klinische) psychologie; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Goede beheersing van de Arabische taal in woord; 

• Goede sociale vaardigheden en een sterk empathisch vermogen; 

• Werkervaring in de GGZ is een pré. 

Ook psychologen die een andere tweede taal spreken, zijn van harte welkom om ons team 

te komen versterken.  

 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende en afwisselende baan in een groeiende, innovatieve organisatie; 

• Arbeidsovereenkomst tussen de 8 en 36 uur per week; 

• Een divers team; 

• Salaris conform CAO; 

• Intervisie en supervisie; 

• Een ruim opleidingsbudget voor eigen ontwikkeling; 

• Peer to peer onderwijs. 

Voor meer informatie over deze functie, kun je contact opnemen met Sherany  

Ramessersing-Marhé op het telefoonnummer 085-3036387. Uw sollicitatie en curriculum 

vitae kunt u richten aan info@synthese-zorg.nl. 

Deadline: 26 april 2019 

Let op: Zodra de juiste kandidaat zich heeft gemeld, is de vacature is vervuld! 
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