De Unit Schematherapie zoekt een

SOCIOTHERAPEUT
bij voorkeur VERPLEEGKUNDIGE met BIG registratie
voor 24 uur per week
voorlopig voor de periode van 1 jaar
Het behandelprogramma
In het programma worden patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen behandeld.
Eén van de behandelingen bestaat uit een klinisch gedeelte van 6 maanden en wordt in 2 daagse
deeltijd behandeling van 6 maanden voortgezet. Daarnaast is een 3 daagse deeltijd behandeling van 9
maanden.
Als referentiekader wordt de Schema Therapie (J. Young) gebruikt.
De psychotherapeutische uitgangspunten vormen het leidend principe voor het behandelingsproces.
De psychotherapeuten en sociotherapeuten vormen samen met de vaktherapeuten, de
systeemtherapeut, de psychiater, de milieutherapeut en de maatschappelijke werker, de
multidisciplinaire behandelstaf.
Binnen de verschillende therapievormen wordt Inter disciplinair gewerkt. Dat houdt in dat je bepaalde
therapievormen samen met een collega sociotherapeut verzorgd, maar dat er ook therapievormen
zijn waarin je samen met een psychotherapeut of vaktherapeut een groep leidt.
De functionele leiding berust bij de Unitmanagers.
De functie
Als sociotherapeut werk je met groepen van 9 patiënten, zowel klinisch alsook in deeltijd. Het doel is,
naast het bieden van individuele behandeling, het creëren en handhaven van een therapeutisch
milieu, waarbinnen patiënten optimaal aan hun individuele behandelplan kunnen werken. Van jou
wordt verwacht dat je naast groepsgericht ook individueel gedragsmatig kunt en wilt werken. Het werk
doet een sterk appèl op je persoonlijke kwaliteiten en vakbekwaamheid. Het zelfstandig werken wordt
afgewisseld met interdisciplinaire afstemming.
Wij vragen
- Diploma HBO-V of SPH
- Opleiding en registratie en of ervaring als gedragtherapeutisch werker (of bereidheid om scholing te
volgen)
- Ervaring in groepswerk op HBO-niveau, bijvoorbeeld op het gebied van inrichtingswerk of sociaal
pedagogische hulpverlening, strekt tot aanbeveling
- Ervaring in het individueel begeleiden van patiënten
- Enthousiasme en belangstelling voor het werken in en aan een psychotherapeutisch milieu
- Bereidheid om in onregelmatige diensten te werken
- Ervaring met schematherapie (of bereidheid om scholing te volgen)
- Ervaring met klinische psychotherapie is een pre.
Wij bieden
Een dynamische en uitdagende functie binnen een enthousiast team.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ. Afhankelijk van kennis en ervaring vindt
salariëring plaats in FWG-functiegroep 45 of 50.

Informatie en sollicitatie
Nadere informatie kun je krijgen bij de heer P. Woltjer, unitmanager bedrijfsvoering, bereikbaar via
telefoonnummer 0164-632200.
Je brief en uitgebreid CV (o.v.v. vacaturenummer 12.025) zien we graag uiterlijk 6 juli a.s. tegemoet.
Je kunt deze e-mailen naar: sollicitatie@deviersprong.nl.

