REGIEBEHANDELAAR

Type

Vacature

Organisatie

Terwille

Locatie

Terwille

Werkveld

Geestelijke gezondheidszorg

Opleidingsniveau

Wo

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast
dienstverband

CAO

Geestelijke Gezondheidszorg

Functie(s)

Psycholoog GZ
Verslavingsarts

Publicatiedatum

25-05-2022

Reageer voor

01-09-2022

Nummer

111199

Over de locatie
Terwille

Functieomschrijving
Wil jij pionierend zorg bieden aan een doelgroep die zich niet laat vangen in een ‘standaard’ behandelaanbod?
Zie jij veranderlijke en onvoorspelbare situaties als een uitdaging?
Breng jij je deskundigheid, inzicht en vaardigheden graag over aan je collega’s?
We kunnen jouw inzet en deskundigheid goed gebruiken en maken graag kennis met je!
Ter versterking van onze teams op verschillende locaties zijn we per direct op zoek naar een:

Regiebehandelaar
(uren in overleg)
Wat ga je doen?
In samenwerking met verschillende disciplines buig jij je over de beste aanpak voor onze cliënten. Zo werk je samen toe
naar herstel en een verslavingsvrij leven.
Je hebt in deze functie veel zeggenschap over je eigen werkzaamheden over de invulling daarvan. Daarnaast is een
combinatie van werken op kantoor en thuis (online hulpverlening) mogelijk.
Je ondersteunt de cliënten in het creëren van een gezond leefklimaat. Het in beweging krijgen van de cliënten zet aan tot
reflectie. Denken en voelen kan je met elkaar in verbinding brengen. Je weet wat de pijlers zijn van eigen regie en weet
deze te versterken in de behandeling. Voor de cliënten is maatwerk van belang, ook als dit buiten de gebaande paden
gaat.

Functie eisen

Je bent een ervaren GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog, Verslavingsarts of Psychiater, met afgeronde
opleiding;
Je neemt anderen graag mee in je visie op gekozen methodiek en hulpverlening. Waar sommige situaties voor
anderen hopeloos lijken, puzzel jij graag nog even door naar een oplossing;
Je herkent je in de christelijke identiteit van Terwille, die zich kenmerkt door de manier waarop we mensen
benaderen: vanuit respect, liefde en gelijkwaardigheid. En je kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Lees hier
meer over onze missie, visie en identiteit;
Vanuit een open en collegiale houding ben je gericht op goede samenwerkingen met andere professionals zoals
huisartsen, medisch specialisten en behandelaars. Ook heb je coachende kwaliteiten en word je enthousiast van
het overbrengen van je kennis;

Inschaling
Als regiebehandelaar bij Terwille kun je rekenen op:
Passende salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO GGZ;
Een contract vanaf 16 uren per week (uren in overleg). Jouw wensen en mogelijkheden worden tijdens het
sollicitatiegesprek besproken;
De intentie voor een vast dienstverband;
Afwisselend werk, uitdagende problematiek en dus maatwerk voor cliënten;
Mogelijkheden tot verdere ontwikkeling in je vakgebied door scholing en training;
Een functie-invulling vanuit onze christelijke identiteit;
Een betrokken en ondernemend team.

Bijzonderheden
Over Terwille
Terwille biedt ondersteuning aan mensen die te maken hebben met verslaving en/of prostitutie en/of justitie, met als doel
hen te helpen naar een leven in vrijheid. Het zorgaanbod van Terwille richt zich op de breedte van de samenleving en is
zoveel mogelijk op maat. Eigen regie van de cliënt staat voor ons centraal. Ieder mens is waardevol en daarom
benaderen we mensen vanuit onze christelijke identiteit gelijkwaardig en zonder oordeel of voorwaarden.
Lees op onze website meer over de functie van regiebehandelaar bij Terwille.
Ben jij de professional die voor onze cliënten het verschil kan maken en kan ze kan helpen om weer aan het roer
van hun eigen leven te gaan staan?
Wij zien uit naar jouw reactie en motivatie hoe jij wil helpen om ondersteuning te bieden aan mensen die willen leven in
vrijheid. Stuur je motivatiebrief en CV naar personeelszaken@terwille.nl t.a.v. Liesbeth Brinkema (HR medewerker).
De vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden;
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Tineke Heibrink (teamleider) via het
telefoonnummer: 050-3116226;
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van sollicitatieprocedure. De kosten
hiervoor worden vergoed.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

