Groei jeugdhulp groeit verder,
groei jij met ons mee?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
Vacature Psycholoog / Orthopedagoog (master/postmaster)
24-32 uur

Voor onze regio Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom zoeken wij een Basis- postmasterof GZ psycholoog / orthopedagoog (generalist) 24-32 uur. Wil jij je naar hartenlust
inzetten voor onze kinderen/jeugdigen? Heb jij bij voorkeur al enige ervaring met
diagnostiek en behandelingen dan hebben wij een leuke baan voor je. Het team
diagnostiek biedt onderzoek, deskundig advies en behandeling aan kind en gezin. De
functie is voor 24 uur, maar 28 of 32 uur is ook bespreekbaar.

Over Groei Jeugdhulp
Groei jeugdhulp is een kleine zorgaanbieder voor jeugd met grote impact. Bij Groei
jeugdhulp geloven we dat er altijd een manier is om een kind verder te helpen, hoe
complex een situatie ook is. Door even stil te staan en te onderzoeken wat er écht ten
grondslag ligt aan een probleem, vinden we wat er nodig is om de situatie te verbeteren.
Daarin betrekken we niet alleen het kind, maar ook zijn omgeving. De verbinding en de
interactie met die omgeving zijn immers sterk van invloed op de ontwikkeling van het
kind. Door die beter op elkaar af te stemmen, ontstaat er ruimte voor groei.
Onze begeleiding, diagnostiek en behandeling bieden we met een team van toegewijde
specialisten. Betrokken professionals en gedragswetenschappers die niet bang zijn om
voorbij protocollen te kijken. Betrokken mensen die niet in hokjes denken en altijd kiezen
voor de duurzame weg. Samen met de verwijzers, samen met de opvoeders en samen
met het kind. Want zelfs wanneer er geen oplossing lijkt te zijn; samen komen we altijd
verder.

Waarom werken bij Groei Jeugdhulp?
Je komt terecht in een enthousiast team en hebt als doel om kinderen te laten groeien. Jij
denkt graag buiten de kaders, je hebt lef en bent creatief, zodat je samen met je collega’s
van team diagnostiek en behandeling tot de zorg komt die nodig is. Hierbij werk je nauw
samen met ouders, netwerk en andere disciplines. Elkaar ondersteunen, ervaringen en
ideeën uitwisselen en streven naar kwaliteit zijn belangrijkste pijlers van het team. Met
onderzoek, deskundig advies en behandeling aan kind en gezin bieden wij uitkomst,
zodat het gezin weer samen kan werken aan de toekomst. Iedere hulpvraag is uniek, bij
ons is maatwerk de Standaard. Je komt verder te werken in een leuk team bestaande uit
10 personen. Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun gezinnen.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde universitaire opleiding Basis- postmaster- of GZ psycholoog /
orthopedagoog (generalist)
Minimaal twee tot drie jaar ervaring als Basis- postmaster- of GZ psycholoog /
orthopedagoog (generalist)
Een SKJ-registratie
Je durft (in overleg) regie te nemen in complexe situaties
Actuele kennis over en ervaring met onderzoek, begeleidings- en
behandelmethodieken in de zorg voor kinderen, jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar
Je bent een doorzetter, geduldig, integer, betrouwbaar en beschikt over goede
coachende en communicatieve vaardigheden
Ervaring met behandelen van (EMDR, Schematherapie) trauma en hechting
gerelateerde stoornissen is een pré

Ga je aan de slag voor Groei jeugdhulp, dan krijg je méér dan alleen een baan. We werken
op basis van vertrouwen binnen een multidisciplinair team. Daarom krijg je bij Groei
jeugdhulp veel verantwoordelijkheid. We vinden het belangrijk dat je, je goed voelt en
autonoom kunt werken, want dan kun je de beste zorg bieden. Werken bij Groei jeugdhulp
betekent dan ook werken in een platte organisatie en in een klein team. Op die manier
kun je zoveel mogelijk naar eigen inzicht goede zorg leveren. Dit alles aangevuld met een
mooie werkplek in de regio Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom en met een pakket
aan goede arbeidsvoorwaarden volgens CAO jeugdzorg.

Nieuwsgierig?
Neem dan snel contact met ons op. Onze collega Ingrid van Ooijen of Inge Spikmans
staan je graag te woord en zijn bereikbaar op het telefoonnummer 06 - 466 312 56 of
06 - 135 505 23. Direct solliciteren? Dat kan via het mail adres info@groei-jeugdhulp.nl
Tot snel!
Groei Jeugdhulp
Team Diagnostiek & behandeling

