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.
Voor het Genderteam Zuid Nederland, werkzaam in de regio Venlo en in Eindhoven bij
alliantiepartner Psychologen Praktijk OOG, zoeken wij op korte termijn een of meerdere
enthousiaste:

GZ-psycholoog of GZ-psycholoog i.o.
uren per week in onderling overleg
Genderteam Zuid Nederland is op zoek naar een energieke en positieve collega die ons team komt
versterken en die de affiniteit heeft om te “werken” met kinderen en jeugdigen en
(jong)volwassenen met vermoedens van genderdysforie, samen met hun ouders en/of sociaal
netwerk.
In ons team vervul je als GZ-psycholoog een belangrijke rol door het uitvoeren van diagnostisch
onderzoek volgens de richtlijnen van de kwaliteitsstandaard genderdysforie; het doen van intakes en
coördineren van de behandeling, en het cliënten en hun systemen begeleiden in de verschillende
stappen van de sociale en medische transitie.
Wat kan je van ons verwachten?
Wij hechten veel waarde aan het blijven ontwikkelen van onze medewerkers en bieden daarom
volop (interne) bijscholingsmogelijkheden. Daarnaast bieden wij een dynamische werkomgeving
waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatief.
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig aan de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De
Mutsaersstichting heeft een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden met een eindejaarsuitkering,
collectieve ziektekostenverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Meer informatie of direct solliciteren?
Direct solliciteren? Stuur jouw sollicitatie naar sollicitatie@mutsaersstichting.nl, onder vermelding
van vacaturenummer 21-53. Wil je meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met
Dhr. Joep Roeffen (06-48499141) Klinisch psycholoog/Programma-coördinator Genderteam Zuid
Nederland. Voor nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden kun je bellen met Marjan Engels, HR
Adviseur ( 06-82845932). De reactie termijn voor deze vacature sluit op 10 oktober 2021.
Bij indiensttreding is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

