LVB-PROFESSIONALS

Type

Vacature

Intern nummer

2019-171

Organisatie

Tactus Verslavingszorg

Locatie

Zutphen, locatie Verlengde Ooyerhoekseweg - Piet Roordakliniek

Werkveld

Geestelijke gezondheidszorg

Opleidingsniveau

Niveau 6

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

24

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

CAO

Geestelijke Gezondheidszorg

Informatie verkrijgen bij

Annette Stuurwold, recruiter, bel of Whatsapp via 06-13864860

Functie(s)

Maatschappelijk werker (HBO-MWD)
Sociotherapeut
Verpleegkundige 4/6

Publicatiedatum

27-08-2019

Ingangsdatum

In overleg

Reageer voor

28-02-2020

Nummer

47763

Over de locatie
Zutphen, locatie Verlengde Ooyerhoekseweg - Piet Roordakliniek

Over de functie
De Piet Roordakliniek (PRK) is een forensische verslavingskliniek die behandeling biedt aan mannen die veelvuldig met
justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig verslaafd zijn en niet in staat zijn om dit patroon te doorbreken.
In maart 2020 wordt een extra afdeling geopend die gericht is op cliënten met LVB. Het bestaande team zoekt daarom
verschillende nieuwe collega's die willen helpen met het opzetten van deze nieuwe afdeling.
sociotherapeuten en verpleegkundigen
(24-36 uur per week)
Heb je ervaring met het werken met de LVB-doelgroep en vind je het geen probleem vroege en late diensten te draaien?
Dan komen we graag met je in contact!
In de aanloop naar maart 2020 zal je samen met je collega's je mouwen opstropen om de nieuwe afdeling gereed te maken.
Werkzaamheden sociotherapeut of verpleegkundige
Als sociotherapeut of verpleegkundige leid je de sociotherapeutische onderdelen van het groepsprogramma. In specifieke
blokken in het dagprogramma begeleid je, zowel zelfstandig als in samenwerking met andere disciplines, groepen. Dit doe je
met het oog op het individuele leertraject van de cliënt en door een optimaal therapeutisch milieu te bewaken. Je bent
verantwoordelijk voor de continuïteit van de behandeling en het leefklimaat in de groep/kliniek. Daarnaast is het contact met

de reclassering een zeer belangrijke pijler in de behandeling van de cliënt.

Dit neem je mee
Heb jij:
een passie voor het werken met de LVB-doelgroep?
ervaring binnen de forensische verslavingszorg, of wil je deze ervaring graag opdoen in onze groeiende kliniek?
een diploma MBO-V, HBO-V, HBO Social Work, SPH of HBO MWD?
zin om met het bestaande LVB-team een bijdrage te leveren aan de nieuw op te zetten afdeling?
Neem dan contact op met Annette Stuurwold, recruiter via 06-13864860

Dit bieden wij
De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao GGZ:
Verpleegkundigen en Sociotherapeuten, inschaling: FWG 45 - maximaal € 3.229,- bij een inzet van 36 uur p/w.
Inschaling vindt plaats op basis van relevante werkervaring.
Naast een goed salaris, kun je rekenen op:
Een fijne eindejaarsuitkering (8,33%. Dat is een volledige 13e maand!).
Korting op bijvoorbeeld sporten bij je sportschool, een nieuwe fiets, telefoon of bon van bol.com.
Een digitale omgeving waar je onbeperkt, gratis e-learningmodules kunt volgen. Ook bieden we interne scholingen
aan en staan we stil bij jouw ontwikkeling.
Nog veel meer: een compleet overzicht van onze arbeidsvoorwaarden vind je hier

Ben jij onze nieuwe collega?
Dat zouden we leuk vinden! Heb je interesse in deze boeiende functie bij Tactus en voldoe je aan het profiel? Dan zien we
je reactie graag tegemoet.
Even goed om te weten:
Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uit maken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie
hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOGaanvraag met zich meebrengt.
We proberen de vacature zelf in te vullen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt daarom niet op prijs gesteld.

