Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie
Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie (ETO) onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren met
psychische problemen en leerproblemen en adviseert en begeleidt ouders en opvoeders. Onze cliënten
verdienen de beste zorg. Dat betekent: hoogstaande dienstverlening vanaf het eerste contact. Je wordt
onderdeel van een enthousiast team dat zich elke dag hiervoor inzet, en ouders en opvoeders helpt om
kinderen en jongeren betere ontplooiingskansen te bieden. Collegialiteit in een plezierige werksfeer is in ons
team erg belangrijk.
Wij zoeken een postmaster hoofd/regiebehandelaar Jeugd GGZ voor de invulling van zwangerschapsverlof

GZ-Psycholoog, Orthopedagoog-Generalist of K&J-Psycholoog (16-32 uur p/w)
Profiel
Je functioneert zelfstandig op het gebied van behandeling, diagnostiek en indicatiestelling, stelt
behandelplannen op en hebt gedegen kennis en ruime ervaring met psychologische- en therapeutische
behandelmethoden. Je bent sociaal en communicatief vaardig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent
dienstverlenend en in staat tussen taken te schakelen en om te gaan met pieken in de werkdruk. Je wilt
graag 16-32 uur per week werken.
Functie
Als hoofdbehandelaar heb je de regie over zorgtrajecten (met medebehandelaars), met als taken
- Diagnostiek, indicatiestelling en opstellen van behandelplannen.
- Kinderen en jongeren behandelen vanuit verschillende theoretische kaders waaronder oplossingsgerichte
therapie, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie.
- Afstemming van de geboden GGZ Jeugdhulp met de (basis)ondersteuning op school.
- Deelnemen aan multidisciplinair overleg, casuïstiekbesprekingen en intervisiebijeenkomsten.
- Actief bijdragen aan de professionele ontwikkeling van jezelf en het team.
- Ontwikkelen en stimuleren van de deskundigheid en de vaardigheid van medewerkers.
- Bijdragen aan ontwikkeling van het behandelbeleid en voorstellen doen voor verbetering, vakinhoudelijke
ontwikkeling en kwaliteit van zorg.
Functie-eisen
- Registratie als GZ-Psycholoog BIG, NVO Orthopedagoog-Generalist of postmaster K&J-Psycholoog NIP
of eventueel in opleiding.
- Ervaring met Basis Jeugd-GGZ (eerstelijns psychologische zorg voor kind en jeugd tot 18 jaar).
- Ervaren en kundig met (protocollaire) behandelmethoden bij kinderen en jongeren, waaronder EMDR.
- Ervaring in de samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden (po/vo) is een pré.
- In staat soepel te communiceren met cliënt en ouders, scholen, collega’s, behandelaars, gemeentelijke
jeugdteams en wettige verwijzers.
- Goede schrijfvaardigheid, redactionele vaardigheid en computervaardigheid.
Wij bieden
- Tijdelijke aanstelling 16-32 uur per week tijdens zwangerschapsverlof, met mogelijkheid tot verlenging.
- Salaris gekoppeld aan achtergrond en inzetbaarheid als GZ-Psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, of
postmaster Kinder- en Jeugdpsycholoog (max. FWG 65).
- Werk in een dynamische organisatie gericht op ontwikkeling en verdere professionalisering.
- Vakantiedagen kunnen in de schoolvakanties opgenomen worden.
Reageren
Herkent u zichzelf in dit profiel en bent u geïnteresseerd? Stuur dan - liefst vóór 21 september 2018 - een
CV met korte motivatiebrief naar Ellen Titre, info@ellentitre.nl. Mocht u meer informatie willen over deze
functie, neem dan contact op met Louis Titre telefoonnummer 015 737 0282.
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