Perspectief is een WLZ erkende zorgaanbieder en biedt sinds 2004 in regio
Amsterdam en Zaanstreek gespecialiseerde extramurale behandeling en begeleiding
aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Onze doelgroep woont zelfstandig
in de stad en moet opboksen tegen hoge eisen en complexe maatschappelijke
verwachtingen. Dat gaat hen niet altijd even gemakkelijk af. Het gespecialiseerde
behandelaanbod bestaat voornamelijk uit individuele behandeling, aanvullende
functionele diagnostiek, ambulante gezinsbehandeling en ambulante begeleiding. De
hulp van Perspectief is onafhankelijk en heeft een vrijwillig karakter.

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven en zelfstandige psycholoog of orthopedagoog met werkervaring en
affiniteit met de LVB doelgroep.

Psycholoog / Orthopedagoog
Amsterdam | 32-36 uur per week
Wat ga je doen?
•
Je voert onder supervisie van de regiebehandelaar binnen het multidisciplinaire team, individuele behandelingen uit bij adolescenten
en volwassen cliënten.
•
De individuele behandeling is gericht op de gedragsmatige, psychische, psychosociale, (lichte) psychiatrische problematiek en het
behandeltraject is herstelgericht.
•
Je voert waar nodig onder regie van de diagnosticus, psychologisch onderzoek uit ( o.a. WISC, WAIS en SON-R), je levert een bijdrage
aan functionele beeldvorming en/of aanvullende diagnostiek.
•
Je werkt met eigen caseload, stelt met regiebehandelaar samen een behandelplan op en maakt een planning voor ambulante
behandeling.
•
Je voert behandeltrajecten zelf uit volgens de binnen Perspectief gehanteerde werkwijze, protocollen en middelen.
•
Je verricht aan de functie gebonden taken uit, o.a. werken in ECD waarbij het schrijven van rapportages en processen voor en over
cliënten, volgens binnen Perspectief gehanteerde behandelroute. Je werkt doelgericht, methodisch en procesmatig aan de
behandeldoelen van de cliënt, direct betrokkenen en hun context. Je werkt volgens professionele standaarden.
Wie ben jij?
Je bent een ervaren psycholoog, orthopedagoog of een SPV-er met een master diploma op zak.
Je bent geregistreerd bij een beroepsvereniging.
Je hebt kennis en minimaal 3 jaar behandel- en werkervaring bij adolescenten en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Je bezit
kennis over LVB + GGZ problematiek.
Je bent proactief, werkt zowel zelfstandig als in teamverband.
Je hebt voldoende communicatieve vaardigheden en een professionele werkhouding. Sociale vaardigheden zijn vereist voor het onderhouden
van contacten met adolescenten, volwassenen en overige professionals. In het kader daarvan heb je het vermogen tot overtuigen, controleren
en corrigeren, motiverend en stimulerend optreden ten behoeve van de te bereiken doelen en gedragsverandering.
Wat biedt Perspectief jou?
•
De arbeidsomvang bedraagt 32 - 36 uur in de week.
•
Er zal in de eerste instantie een jaarcontract worden aangegaan. Bij wederzijdse tevredenheid wordt overgegaan tot een vaste
aanstelling.
•
Salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg FWG 60, maximaal € 4.652,•
Eindejaarsuitkering van 8,33%.
•
Per 1 juni 2021 structurele salarisverhoging van 3,15%
•
Fietsplanregeling en jaarlijkse vergoeding sportcontributie.
•
Budget deskundigheidsbevordering jaarlijks
•
Gebruik van een dienstauto en dienstfiets voor ambulante werkzaamheden.
•
Doorgroeimogelijkheden, scholingsbudget en carrièrekansen.
•
Werken bij een kleinschalige organisatie in een multidisciplinair team.
Enthousiast over deze functie?
In dat geval zien wij graag je sollicitatiebrief met CV tegemoet. Je kunt je sollicitatie per mail versturen naar info@perspectiefgz.nl t.n.v. de
sollicitatiecommissie. Of per post naar Perspectief GZ, Jan Evertsenstraat 751, 1061 XZ Amsterdam. Telefoon 020-6178757.
Vacature is uitgezet op 26 maart 2021.
Er is momenteel geen sluitingsdatum voor deze vacature bekend. De sollicitatiegesprekken worden doorlopend gevoerd.

