VACATURE

Locatie VUmc

(GZ-) psycholoog/orthopedagoog (generalist) (36 uur)
Audiologisch Centrum Hilversum en locatie AMC

Wat ga je doen
In de functie van (GZ-) psycholoog/orthopedagoog (generalist) binnen het Audiologisch Centrum (AC) hou jij je
bezig met:
- diagnostiek van kinderen met problemen op het gebied van de communicatie, taal en/of spraakontwikkeling
inclusief het uitvoeren van (non-verbaal) ontwikkelingsonderzoek en (spel)observatie;
- diagnostiek en indicatiestelling van kinderen met slechthorendheid;
- onderhouden van contacten met behandelaars en externe instellingen over vervolgdiagnostiek of
behandeling;
- participeren in multidisciplinaire overleggen op locatie AC Hilversum, locatie AMC en soms op locatie VUmc;
- terugkoppelen van uitslagen en indicatiestelling aan ouders;
- leveren van een bijdrage aan (wetenschappelijk) onderwijs.
Wat we van je verwachten
Wij zoeken een (GZ-) psycholoog/orthopedagoog (generalist) die in ieder geval de volgende kennis en
kwalificaties met zich meebrengt:
- een afgeronde opleiding tot orthopedagoog / psycholoog met in ieder geval een registratie in het
kwaliteitsregister van NVO of NIP en bij voorkeur ook een registratie tot Orthopedagoog-Generalist en/of GZpsycholoog;
- voldoende relevante ervaring;
- affiniteit met taal-, spraak- en gehoorproblematiek en kennis van ontwikkelingsproblematiek bij kinderen in
de brede zin.
Daarnaast zoeken wij een collega die in het bezit is van uitstekende communicatieve vaardigheden en een
flexibele werkhouding heeft. Wij werken namelijk in multidisciplinair verband en moeten daarbij goed kunnen
schakelen met diverse disciplines en moeten op verschillende niveaus goed kunnen communiceren. Wij zoeken
die collega, die een sterk analytisch vermogen en een brede algemene visie op ‘het kind’ in diens context heeft.
Jij staat open voor het ontmoeten van mensen met verschillende achtergronden en kan jezelf goed uitdrukken
in de Engelse taal. Heb jij een proactieve en zelfstandige werkhouding, waarbij jij graag het initiatief neemt, dan
komen wij graag met jou in contact!
Waar ga je werken
Het AC Hilversum is een zelfstandig Audiologisch Centrum dat nauw samenwerkt met de beide locaties van het
AC van Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc). Naast vacatureruimte op locatie AC Hilversum is er ruimte
voor een orthopedagoog/psycholoog op locatie AMC.
Het AC Hilversum richt zich op het auditief en communicatief functioneren (inclusief participatie) van kinderen
en volwassenen met problemen op het gebied van het gehoor en/of taal en spraak. Het AC op locatie AMC is
gespecialiseerd in de diagnostiek en revalidatie van het gehoor bij kinderen en volwassenen (inclusief CI en
ARBO gerelateerde klachten) en de diagnostiek van taal- en spraakproblemen bij kinderen.
Op alle locaties zal je gaan samenwerken met veel verschillende disciplines, te weten klinisch-fysici audiologen,
klinisch linguïsten, masters of audiology, bachelors of audiology, audiologieassistenten, logopedisten,
maatschappelijk werkers, orthopedagogen en (GZ-) psychologen. Op die manier proberen wij vanuit diverse
invalshoeken een compleet beeld te krijgen van de gehoor- en/of de taal- spraakproblemen van onze
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patiënten. Door gedegen diagnostiek en een inter/multidisciplinaire aanpak stellen wij, in gezamenlijkheid, een
plan voor verdere revalidatie en begeleiding op.
Wat we je bieden
Salarisschaal 10: 2911 tot 4615 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en
ervaring).
- Afhankelijk van jouw opleidingsniveau is inschaling in schaal 11 bespreekbaar.
- Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Wil jij
weten wat je gaat verdienen? Bereken dan hier jouw netto salaris (onder voorbehoud).
- Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz.
- Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Amsterdam UMC draagt 70% van deze premie bij.
- Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten en bieden daarnaast een fietsregeling.
- In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.
Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.
Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Daarnaast is het aanvragen van een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt
opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.
Voor medewerkers die in de directe patiëntzorg gaan werken, kan een uitgebreide screening onderdeel zijn van
de procedure. Klik hier voor meer informatie en of deze op jou van toepassing is.
Ben je werkzaam in een zorggerelateerde functie, dan is een aanstellingskeuring ook onderdeel van jouw
selectieprocedure.
Bijzonderheden
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de gesprekken eind augustus plaatsvinden.
De beoogde startdatum is 1 oktober 2020.
Laten we kennismaken
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij mw drs. Hella Allessie, locatieleider AC Hilversum, of mw. dr.
F.A. Ebbens, hoofd AC locatie AMC, via telefoonnummer: 035-6461290.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Anne Drost, corporate recruiter, via
telefoonnummer: 06-25261481.
Je kan tot en met zondag, 16 augustus 2020 solliciteren via de volgende link:
https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/gz-psycholoog-orthopedagoog-generalist/

