
Vacature 

Psychologisch Adviesbureau Hof 

Hof, onderdeel van Menea, is een onafhankelijk psychologisch adviesbureau. Samen met onze 
collega’s van Menea dekt onze dienstverlening de volle breedte van oplossingen bij vragen over 
loopbaanontwikkeling en -begeleiding. Van nulmetingen voor aanstelling, naar talentontwikkeling, 
verzuimpreventie, vitaliteit, outplacement en duurzame inzetbaarheid. Onze NIP gecertificeerde 
psychologen zijn gespecialiseerd in het analyseren en inventariseren van talenten van individuen, 
teams en organisaties door inzet van assessments en coaching.  

Wij zijn op zoek naar een: 

Ondernemende Assessment Psycholoog (m/v) 

● Je adviseert een breed scala van opdrachtgevers en kandidaten over selectie-, loopbaan,- en 
ontwikkelvraagstukken. 

● Je onderhoudt contact met opdrachtgevers en voert zelfstandig assessments uit.  
● Je hebt kennis van de arbeidsmarkt en ziet groei, kwaliteit en innovatie van 

assessmentdienstverlening als een uitdaging.  
● Je werkt in een klein team van psychologen, waarbij een prettige, informele werksfeer en 

gedrevenheid om kwaliteit te leveren kenmerkend zijn.  
● De samenwerking met onze collega’s van Menea biedt een brede uitwisseling. 

Wij onderhouden intensief contact met onze opdrachtgevers en stemmen onze aanpak altijd af op 
hun wensen en behoeften. Het goed kennen van de context bij onze opdrachtgevers staat bij ons 
hoog in het vaandel.  

De ideale nieuwe collega is: 

● enthousiast  
● zelfstandig en ondernemend 
● klantgericht en dienstverlenend 
● vakinhoudelijk deskundig en leergierig 
● analytisch sterk en overstijgend 
● contactueel en redactioneel sterk 
● flexibel 
● in bezit van een doctoraal / master (arbeids- & organisatie) psychologie 
● een ervaren assessmentpsycholoog 
● communicatief vaardig op verschillende niveaus en handhaaft zich in diverse branches 

Hof biedt: 

● een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling 
● een stimulerende informele werkomgeving met professionele collega’s voor actieve 

kennisdeling 
● een dienstverband van 32 uur per week (0,8 fte) 
● een marktconforme beloning en alle benodigde bedrijfsmiddelen 

Kijk voor meer informatie over Hof op www.menea.nl/over/hof of neem voor informatie over de 
vacature contact op met Yvette Kmieciak tel. 06-13 15 37 88. Je cv met toelichting kun je sturen naar 
ykmieciak@psyhof.nl 
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