Gezocht! Gedragspsycholoog met ervaring in coachen voor start-up bedrijf (per direct)
Is het altijd jouw droom geweest om wetenschappelijke inzichten uit de psychologie toe te passen in
de praktijk om mensen te helpen? En heb jij de kennis en ervaring in huis om onze start-up bedrijf
naar een hoger niveau te tillen? Zo ja, dan zijn we op zoek naar jou .
Neuro Habits bestaat uit een team van gedragspsychologen die organisaties en particulieren helpen
met het verbeteren van de mentale gezondheid. We zitten op een schat aan waardevolle informatie,
ontwikkelen ons snel en zijn daarom op zoek naar een (ervaren) gedragspsycholoog die ons bedrijf
naar de volgende stap kan brengen.
Je komt te werken in een leerrijke omgeving binnen een klein team van enthousiaste en
geïnspireerde academici die een brug willen slaan van wetenschap naar praktijk. Wij zijn van top tot
teen gepassioneerd over psychologie. We hebben allemaal onze eigen expertise (denk bijvoorbeeld
aan; slaap, stress en timemanagement) waarin we elkaar steeds verreiken met nieuwe inzichten om
mensen en organisaties vitaler te maken.
Als nieuw lid van het Neuro Habits team ga je onder andere 1-op-1 coachingsgesprekken uitvoeren
om een gezonde leefstijl te ondersteunen bij cliënten. Verder voer je onderzoeken uit binnen
organisaties om de vitaliteit van medewerkers te inventariseren en verbeteren aan de hand van een
psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onderzoek. Tenslotte vinden wij het belangrijk dat je plezier
haalt uit je werk. We geven je daarom veel autonomie binnen je werkzaamheden. Wij zijn er
namelijk van overtuigd dat hetgeen wat jou het meest passioneert over psychologie de meeste
bijdrage zal opleveren voor onze klanten.
Vereisten:
- Je behaalde diploma is (minimaal) een master in de psychologie of aanverwante studies
- Je hebt bewezen ervaring (minimaal 3 jaar) als coach of psycholoog
- Je bent thuis in vitaliteitsonderwerpen zoals gezondheid, stress- of timemanagement
- Je ademt psychologie (je leest bijvoorbeeld boeken hierover in je vrije tijd)
Pre’s:
-

Je haalt energie uit het voeren van klantgesprekken
Je hebt ervaring met het coachen van medisch specialisten in opleiding
Je hebt ervaring met het uitvoeren van een PSA-onderzoek
Je staat bekend om je gestructureerde manier van werken
Je bemoeit je graag met het ontwikkelen van nieuwe producten en het stroomlijnen van een
organisatie
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Wat bieden wij?
- Een (bruto) salaris van 3000,- EUR in het eerste jaar
- Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden
- Veel autonomie over je werkzaamheden, je werkplaats, het indelen van je werktijden en je
vakanties
- Een enthousiast team dat barst van de energie en ideeën
- Een onwijs tof kantoor in Rotterdam & Amsterdam

Wil jij je psychologische kennis inzetten om mensen vitaler te maken en onze start-up naar het
volgende niveau brengen? Stuur dan nu je motivatiebrief en cv naar info@neurohabits.nl. We
bevestigen altijd de ontvangst en je hoort binnen twee weken of we met jou (digitaal) willen zitten
.
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