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Over de locatie
Almelo en/of Oldenzaal

Functieomschrijving
DOPPA zorg is een groeiende en dynamische ambulante GGz organisatie voor kinderen, adolescenten, volwassenen en
ouderen. Wij bieden GBGGz en SGGz voor alle leeftijden. Ons aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling, coaching
en begeleiding op zowel individuele basis als in groepsverband. Vanuit meerdere vestigingen in de regio Twente is ons
team actief. Het zorgteam, bestaande uit onder andere GZ-psychologen, GZ-psychologen i.o., orthopedagogen,
psychologen, psychiaters, PMT’er en gezinsbehandelaars, wordt ondersteund door ons team secretariaat. Onze visie is
om onze cliënten zoveel mogelijk inzichten en handvatten mee te geven, waardoor zij meer zelfredzaamheid en
onafhankelijkheid ervaren.

De functie:
Wij zijn op zoek naar een gezinsbehandelaar voor 24 - 32 uur per week om ons team te komen versterken.
De functie is zowel voor onze afdeling Kind & Jeugd als onze afdeling Volwassenen & Ouderen.
De taken bestaan uit het opstellen van ondersteuningsplannen, het begeleiden van de cliënt en zijn/haar
gezinssysteem bij hulpvragen op het gebied van zelfredzaamheid, psychosociaal functioneren en
maatschappelijk functioneren.
De werklocatie is in Almelo en/of Oldenzaal, werkdagen en werktijden worden in overleg met de werkgever
vastgesteld.
Samenwerken en helder communiceren is essentieel binnen ons team en verwacht wordt dat de ambulante
gezinsbehandelaar een bepaalde gedrevenheid en enthousiasme met zich mee brengt.
Voor het deelnemen aan de MDO’s zal de gezinsbehandelaar primair aan één van de kernteams worden
gekoppeld.
Wij bieden:
Een prettige en flexibele werkplek, waar volop ruimte is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Een afwisselende baan met doorgroeimogelijkheden.
Tijdelijk contract met mogelijkheid tot een vast dienstverband.
Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding en
scholingsmogelijkheden.

Een leuk en enthousiast team dat ook aandacht heeft voor activiteiten naast het werk.

Functie eisen
Wij vragen:
Relevante opleiding op HBO niveau en in het bezit van een SKJ registratie.
Ervaring met verschillende methodieken zoals psycho-educatie, CGT, Triple P en systeemgericht werken is een
pré.
Voldoende kennis van wet- en regelgeving binnen de GGZ.
Flexibele werkhouding en toont betrokkenheid.
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren.
Kunnen werken met complexe gezinssystemen en multi-problematieken.
Onderhouden van externe contacten als casemanager van de cliënten met o.a. scholen, huisartsen en
wijkcoaches.
Iemand met een creatieve geest die kan meedenken in het belang van de organisatie.
In het bezit zijn van een auto en rijbewijs.
Voor deze functie is een VOG verklaring vereist.

Inschaling
Salaris- en arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO-GGZ. De trede is afhankelijk van relevante
werkervaring.

Bijzonderheden
Sollicitaties met motivatiebrief en CV kunnen gestuurd worden naar sollicitaties@doppazorg.nl t.a.v. mw. R. Berendsen.
Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.doppazorg.nl

