De Mutsaersstichting biedt geïndiceerde hulp en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en
jongeren en hun verzorgers die een intensieve behandeling nodig hebben, evenals maatschappelijke
opvang en begeleiding aan vrouwen en kinderen. We zijn compleet in jeugdzorg, in de breedste zin
van het woord en actief op de gebieden jeugdhulpverlening én GGZ én welzijn én onderwijs.
Wil je meer weten over onze organisatie? Kijk dan op www.mutsaersstichting.nl.
Plinthos is gevestigd op de locaties Schinnen en Kerkrade en maakt onderdeel uit van de
Mutsaersstichting. Plinthos is een beleefomgeving en een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren,
partners, betrokkenen en ondernemers op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en werken. Samen
met overheden en kennisinstellingen wordt er invulling gegeven aan een meervoudige, alternatieve
aanpak, gericht op het aanreiken van uitzichten aan kinderen en jongeren. Zij worden gestimuleerd
om vanuit Plinthos hun talenten en capaciteiten te ontdekken en te ontplooien. Een integraal
netwerk van betrokken partners ondersteunt deze jonge mensen in hun ontdekkingstocht.
Zie voor meer informatie over Plinthos op https://plinthos.nl
Vanwege de groei van het team en de locaties van Plinthos, zijn we op zoek naar een:

Kind- & Jeugdpsychiater
Aantal uur per week in overleg
Opgroeien, naar school gaan, vrienden maken, je goed voelen, dat gaat niet bij iedereen vanzelf. Wil
jij graag kinderen, jeugdigen maar ook zeker het gezin en de omgeving ondersteunen met advies,
begeleiding en behandeling? Dan ben jij misschien wel degene waar wij naar op zoek zijn!
Je komt werken in een dynamische omgeving die je uitdaagt om je kennis, vaardigheden en ervaring
in te zetten. We stimuleren lef en ondernemerschap en geven ruimte aan je eigen ontwikkeling
door je gebruik te laten maken van een uitgebreid netwerk van professionals en een breed scala
aan opleidingsmogelijkheden.
Wat ga je doen?
Als Kind- & Jeugdpsychiater werk je in verschillende settings met kinderen, jeugdigen en hun
gezinnen.
Je bent gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van cliënten met complexe psychische
en/of psychosomatische problematiek. Je vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van
diagnostiek-, behandelprogramma’s en onderwijs en legt daarbij de verbinding tussen praktijk en
wetenschap.
Je vindt het prettig om in een informele organisatie te werken waarin je vanuit een niet hiërarchische
positie mee sturing kunt geven aan de uitvoering van interne processen en individuele
behandelplannen. Onze hulp begint bij voorkeur achter de voordeur van cliënten en sluit aan bij de
eigen kracht van kinderen en hun gezinnen. Daarin zijn we ambitieus; we zijn continue in
ontwikkeling en stimuleren verandering.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een energieke collega die in het bezit is van een registratie als kind- & jeugd psychiater en
met enige jaren relevante werkervaring in de jeugdzorg. Je hebt affiniteit heeft met kinderen en
jeugdigen, samen met hun ouders en/of sociaal netwerk.

Je hebt een sterke persoonlijkheid, die zelfstandigheid en leergierigheid combineert met een
oplossingsgerichte instelling. Met je flexibele en resultaatgerichte houding ben je onderdeel van een
team dat gaat voor innovatie, zorg en ontwikkeling. Systematisch denken en handelen is onmisbaar
en je bent in staat om een integratief beeld te schetsen. Daarnaast vind je het prettig om in een
ambitieuze en veranderende organisatie te werken.
Bij indiensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en geldige BIG registratie.
Wat kan je van ons verwachten?
Wij hechten veel waarde aan het blijven ontwikkelen van onze medewerkers en bieden daarom
volop (interne) opleidingsmogelijkheden. Daarnaast een dynamische werkomgeving waar ruimte is
voor eigen ideeën en initiatief. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig aan de cao Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast biedt de Mutsaersstichting een flexibel pakket aan
arbeidsvoorwaarden met een eindejaarsuitkering, collectieve ziektekostenverzekering en deelname
aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Wil je meer weten?
Voor nadere informatie over deze functie én onze organisatie kun je contact opnemen met Luuk
Venner, Teamcoördinator Plinthos (06-13216174) of Pauline Meuwissen, HRD Consulent (0630458264).
Meteen solliciteren?
Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan jouw motivatie en
Curriculum
Vitae,
onder
vermelding
van
vacaturenummer
21-04
naar
sollicitatie@mutsaersstichting.nl.
De reactietermijn voor deze vacature sluit 2 januari 2022..

