Vacature

PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT

15-03-2021

OVER DE FUNCTIE
Als psychomotorisch therapeut behandel je
kinderen en jongeren zowel individueel als in
groepsverband. Je voert de PMTbehandelingen zelfstandig uit, binnen het
kader van het vastgestelde behandelplan. Je
verzorgt rapportages inzake behandelingen.
Je behandelt bij ons alle specialismen in alle
zorglijnen, waardoor je baan afwisselend is
en je een brede ervaring opdoet met allerlei
problematiek. Ook maak je deel uit van het
vaktherapie-team. Wekelijks vindt

DETAILS

afstemming of intervisie plaats met
psychiater, GZ-psychologen en therapeuten
en maak je deel uit van het multidisciplinair

TEAM
Ü Kind & Jeugd Barneveld
UREN
Ü 8-12 uur per week
DIENSTVERBAND
Ü Tijdelijk i.v.m. waarneming
zwangerschapsverlof vanaf 1 juni
voor 4 maanden
SALARISSCHAAL
Ü CAO GGZ - FWG 55
SLUITINGSDATUM
Ü 2 april 2021

(team)overleg.

OVER JOU
We verwachten van jou dat je afgestudeerd
bent als psychomotorisch therapeut op
hbo-niveau. Daarnaast heb je bij voorkeur
minimaal 2 jaar relevante ervaring opgedaan
bij een GGZ-instelling. Je kunt zowel
zelfstandig als in teamverband werken, je
bent initiatiefrijk en in staat tot zelfreflectie.
Je standplaats is in principe locatie Barneveld,
maar we verwachten flexibiliteit als de
omstandigheden mochten wijzigen.
Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met
onze doelgroep en bereid is onze identiteit
mede gestalte te geven.

OVER ONS
Bij Therapeutisch Centrum GGZ werken
enthousiaste mensen die oog hebben voor
elkaar. We vinden het belangrijk dat iedere
professional ruimte krijgt voor persoonlijke
ontwikkeling. Ideeën worden graag gehoord
en snel omgezet naar besluiten.
Communicatie gaat via korte lijnen en er
heerst een open sfeer.

OVER JOU EN ONS
We denken graag met je mee in het zoeken
naar een goede balans tussen werk en privé,
o.a. door flexibiliteit in werktijd en -locatie.

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over de
vacature of over de procedure?
Neem dan contact op met
Karin van der Wal (HR-adviseur)
via 0527-224501.

SOLLICITEREN
Ü pz@therapeutisch-centrum.nl
Therapeutisch Centrum GGZ
t.a.v. mevr. K. van der Wal
Nagelerweg 5
8304 AB Emmeloord

We zijn professioneel en ambitieus:
momenteel hebben we vier GZ-psychologen
en één klinisch psycholoog in opleiding en in
maart 2021 start een incompany CGTopleiding. Wij bieden supervisie en diverse
nascholingsmogelijkheden.
Als je bij ons komt werken, heb je toegang
tot de landelijke GGZ-bibliotheek van Yulius
met een breed aanbod (studie)boeken,
dvd’s, tijdschriften en therapeutische spellen.

Bekijk ook onze website:
www.therapeutisch-centrum.nl

Emmeloord Lelystad Dronten Kampen Genemuiden Barneveld

