Vacature:
Psychosociaal therapeut / Systeemtherapeut / Contextueel therapeut
24 uur per week
Ben jij een enthousiaste, gedreven vaktherapeut met oog voor de systemische, contextuele
benadering van hulpvragen? Bezit jij een groot observatie- en inlevingsvermogen? En werk je vanuit
een open en onderzoekende houding? Als je graag werkt in een open en respectvolle omgeving met
gezellige collega’s, kun je je vast goed vinden in de visie van KindVerbindt.

Hoe werkt praktijk KindVerbindt?
Hoe iemand zich voelt en gedraagt heeft een oorzaak. Inzicht in het familiesysteem is hierin het
sleutelwoord. KindVerbindt helpt mensen hun verantwoordelijkheid pakken vanuit de wetenschap dat
je altijd invloed hebt op een probleem. In onze begeleiding zorgen we altijd samen met de cliënt voor
verklaringen en bewustwording van gevoelens en gedrag. Wij geloven dat je alleen dan langdurige
verandering bewerkstelligt. En dat is waar we goed in zijn: vanuit verbinding met ouder en kind groei
en ontwikkeling mogelijk maken!
Wat doet praktijk KindVerbindt
Al acht jaar biedt Praktijk KindVerbindt psychosociale therapie, systeemtherapie, cognitieve
gedragstherapie en kindertherapie. We begeleiden kinderen en gezinnen met (complexe) vragen op
het gebied van gedragsproblemen, gedragsstoornissen, relatieproblemen, opvoedings- en hulpvragen
van kind en het gezin, voor volwassenen en relaties. We bieden ook sociale vaardigheid- en
weerbaarheidstrainingen. KindVerbindt werkt in haar therapie en trainingen samen met zzp-ers.
Bezoek voor meer informatie de website www.kindverbindt.nl
Wat heb je nodig?
Je beschikt over een afgeronde opleiding psychosociale therapie, systeemtherapie, of
contextuele therapie met psychologische achtergrond.
Je beschikt over een BIG-registratie en een AGB-code.
Je beschikt over een Kind- en Jeugdregistratie.
Je bent aangesloten bij een erkende beroepsvereniging.
Je hebt voldoende medische en psychosociale basiskennis.
Je bent bekend met jeugdhulp via de Jeugdwet.
Je bent flexibel in cliënt-contact uren, dus je werkt zo nodig ook in de avonduren.

Wat kun je goed?
Zorgen voor inzichten bij cliënten in je begeleiding.
Behandelplannen schrijven.
Accurate verslaglegging van behandeldossiers verzorgen.
Je bent fijn in de omgang en communiceert makkelijk en correct.
Je hebt een proactieve en ondernemende werkhouding.
Je kunt prima zelfstandig werken.
Je bent resultaatgericht.
Je vind het leuk om je kennis- en vaardigheden te blijven verdiepen en verbreden.
Praktijk KindVerbindt biedt:
-

een informele, stimulerende en gezellige werkomgeving;

-

een contract voor bepaalde tijd, met de intentie om dit daarna om te zetten in een vaste
aanstelling;

-

een marktconform salaris. Je precieze salaris is uiteraard afhankelijk van je leeftijd en
ervaring;

-

een contract van 24 uur per week, waarbij uitbreiding van uren op termijn mogelijk is;

-

stimulerende intervisiebijeenkomsten.

Meer weten?
Voor meer informatie neem je gerust even contact met mij op: Monique van
Hattum (eigenaar KindVerbindt) op telefoonnummer 06 – 247 913 53. Ik
ontvang je sollicitatie en CV graag via e-mail: info@kindverbindt.nl

