De organisatie
Wij zijn actief op de overgangen van arbeid, zorg en onderwijs en onderscheiden ons door
een deskundige, multidisciplinaire en persoonlijke aanpak. Wij houden ons bezig met
psychologisch onderzoek, begeleiding en arbeidstoeleiding bij/voor (kwetsbare) mensen, en
volgen de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied van dichtbij. Onze
opdrachtgevers zijn bedrijven, scholen, gemeenten en UWV.
Momenteel werken er ca. 38 mensen bij Mind at Work.
Wij zijn op zoek naar een ervaren en proactieve

NEUROPSYCHOLOOG
De werkzaamheden:
jij bent degene die namens Mind at Work op professionele en betrokken wijze met onze
klanten en opdrachtgevers in gesprek gaat. Je stelt de juiste hulpvraag vast zodat (zo
mogelijk preventief) begeleiding kan worden ingezet en/of worden bemiddeld (terug) naar
arbeid. In dit kader:
 voer je intakegesprekken met en bied je individuele begeleiding aan cliënten
 voer je zelfstandig (neuro)psychologisch onderzoek uit;
 stel je (traject)plannen en rapportages op;
 onderhoud je actief een uitgebreid netwerk van bestaande opdrachtgevers en werf je
nieuwe opdrachten en opdrachtgevers;
 draag je zorg voor de bijbehorende administratie.
Wij zoeken:
iemand die affiniteit en ruime ervaring heeft met volwassenen die bekend zijn met een
psychische beperking en/of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En daarnaast:
 een afgeronde opleiding WO psychologie, bij voorkeur richting Klinische
Neuropsychologie (lid NIP);
 beschikt over de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD);
 kennis van en ervaring met het werken in arbeidsgerelateerde context;
 communicatief sterk, overtuigingskracht en goed kunnen luisteren;
 anticiperend en accuraat kunnen handelen;
 zich sterk kunnen oriënteren op netwerken;
 zelfstandig, stressbestendig en verantwoordelijkheidsgevoel;
 in bezit van rijbewijs B en beschikken over eigen auto.
Plaats in de organisatie:
de psycholoog werkt met een zelf organiserend multidisciplinair team.
Wij bieden:
een open en dynamische organisatie met een professioneel en enthousiast team waarin
zowel aandacht is voor wetenschappelijke inzichten als voor de praktische toepasbaarheid.
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Verder:
 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, uren in overleg;
 salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, richtlijn salarisschaal universiteiten;
 prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Deze functie kan ook op ZZP basis worden ingevuld!
Voor meer informatie, bel met Rebecca van Amerongen 036 – 546 9570 of mail je
motivatie en cv naar joke.vanderloon@mindatwork.org.

