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Ben jij een enthousiaste en gedreven systeemtherapeut en op zoek naar een deskundig team waar het kind en
zijn gezin centraal staan? Dan zijn wij misschien op zoek naar jou!
Voor ons fijne team zoeken een systeemtherapeut/ouderbegeleider die ruime behandelervaring heeft en
direct inzetbaar is.
Wie zijn wij:
Praktijk Op-Maat-Gemaakt is een Basis JGGZ-praktijk gevestigd in Bilthoven die werkt voor de regio UtrechtOost, Utrecht en Regio Lekstroom. Wij zijn een team bestaande uit meerdere GZ-psychologen,
orthopedagogen, een speltherapeut en een systeemtherapeut. Wij werken bijna uitsluitend met kinderen,
jeugdigen en hun ouders.
Praktijk Op-Maat-Gemaakt biedt screening, observatie & diagnostiek, behandeling en schoolondersteuning
voor kinderen in het basis en voortgezet onderwijs alsmede ondersteuning aan hun ouders.
Er wordt gewerkt vanuit de visie om hulpverlening voor kinderen en hun ouders laagdrempelig te houden
waarbij kinderen en hun ouders zich op hun gemak voelen terwijl ze werken aan de klachten waarvoor zij zich
aanmelden. Onze aanmeldingen komen vanuit scholen, huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wij bieden: een fijne werkplek, veel ruimte voor zelfstandigheid, groei en ruimte om je behandeling en
diagnostiek vorm te geven. We werken veel samen, maar je beheert je eigen caseload.
Wat vragen wij:
- Opleiding systeemtherapeut (NVRG geregistreerd)
- Ervaring in het werken met gezinnen
- Ervaring in het bieden van ouderbegeleiding
- Grote mate van zelfstandigheid
- Doortastendheid
- In staat om behoeften van de cliënt goed te begrijpen en hierop het behandelplan af te stemmen
- In staat om samen te werken met de individuele therapeuten
Wat bieden wij:
- Veel ruimte om je werk vorm te geven
- Fijne werkomgeving en een gezellig team
- Voldoende ruimte voor casus overleg
- Veel eigen verantwoordelijkheid & flexibiliteit

Wij zijn op zoek naar een enthousiast iemand die bij voorkeur minimaal drie dagen beschikbaar is. Werkdagen
kunnen in overleg besloten worden. Het betreft een loondienst verband voor 1 jaar met uitzicht op een vast
contract. Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar Lonneke Goedman:
Lonneke@praktijkopmaatgemaakt.nl.

