Klinisch psycholoog K & J of
Psychotherapeut K & J
Psychiaters
Bent u een enthousiaste en gemotiveerde Klinisch psycholoog (BIG) of Psychotherapeut (BIG) en bent
u op zoek naar een nieuwe stap in uw carrière? Dan komt KidzTower graag in contact met u!

Situatieschets
KidzTower is een expertisecentrum bestaande uit een Kinderbehandelcentrum en het Psychologisch
Centrum Basis in Perspectief. Onze betrokken professionals onderzoeken, behandelen en begeleiden
kinderen en jongeren. Bovendien biedt KidzTower ondersteuning aan de omgeving om een cliënt
heen, zoals ouders, gezinnen en scholen. KidzTower staat bekend om de huiselijke en betrokken sfeer
die de praktijk laagdrempelig maakt. Kinderen, jongeren en ook volwassenen voelen zich hierdoor
snel op hun gemak. Bovendien vinden wij het belangrijk om aan te sluiten bij het unieke karakter van
élk kind en élke volwassene. Door deze persoonlijke benadering kan iedereen het beste uit zichzelf
naar boven halen en is optimale ontwikkeling mogelijk.
Wegens uitbreiding van ons team zoeken wij per direct een Klinisch psycholoog of Psychotherapeut
Kind & Jeugd (m/v) voor minimaal 24 uur per week.
We zoeken iemand:
• Die zich bezig houdt met intakes, diagnosticeren en behandelen van kinderen en jeugdigen
met complexe psychische aandoeningen conform de bestaande richtlijnen.
• Die cliënten (en hun systemen) behandelt, gericht op het hanteren, verhelpen en
verminderen van psychiatrische, psychische en/of psychosociale problematiek en het tot
stand brengen van veranderingen in gedrag.
• Die binnen de kaders van de zorg bijdraagt aan het vormgeven, implementeren en evalueren
van behandelingen.
• Die als hoofdbehandelaar binnen de SGGZ de regie voert over behandelingen die
multidisciplinair worden uitgevoerd door collega's. U neemt deel aan teamvergaderingen en
behandelplanbesprekingen, om de behandeling van patiënten te vernieuwen en te
verbeteren.
• Die als supervisor en werkbegeleider bijdraagt aan het opleidingsklimaat binnen KidzTower.

•

Die als coördinerend teamleider van de afdeling teamoverstijgend kan denken en handelen
en onderdeel uitmaakt van het beleidsteam.

Wat vragen wij van U?
• U hebt goede kennis van psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen;
• U hebt ervaring met systeembehandeling van kinderen en jeugdigen en hun
ouders/omgeving met complexe problemen;
• U bent stressbestendig, hebt relativeringsvermogen, initieert innovaties in de zorg en
beschikt over een flexibele instelling;
• U bent een teamspeler en kan daarnaast op prettige wijze contacten onderhouden met
externe partijen (denk aan leerkrachten, gemeenten);
• U draagt actief bij aan een positief en flexibel werk- en leerklimaat en je voelt je thuis in een
gestructureerde werkomgeving;
• U hebt ervaring met geven van werkbegeleiding en supervisie aan collega’s.
Ons aanbod
KidzTower spant zich in om een goede werkgever te zijn. Het werken binnen onze organisatie biedt
kansen voor persoonlijke ontplooiing binnen een werksoort waar ontwikkelingen volop aan de orde
van de dag zijn. Het salaris is conform cao Jeugdzorg.
Informatie
Meer informatie over KidzTower vind u op: www.kidztower.nl. Voor vragen over de functie kunt u
contact opnemen met Mw. Drs. J.J. Zuiderman (directeur/bestuurder), tel: 030-6053505 of bij Dhr.
J.H. Jalving (Manager Bedrijfsvoering) 030-6053505 of per e-mail: sollicitatie@kidztower.nl
Sollicitatie
Uw sollicitatie en CV (gericht aan Mw. Drs. Zuiderman) ontvangen we graag via eerder genoemd emailadres en voorzien van een pasfoto voor 30 april januari ’18.

