De Mutsaersstichting biedt geïndiceerde hulp en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en
jongeren en hun verzorgers die een intensieve behandeling nodig hebben. We zijn compleet in
jeugdzorg, in de breedste zin van het woord en actief op de gebieden jeugdhulpverlening én GGZ én
welzijn én onderwijs. Systemisch werken vanuit een vraaggericht perspectief is de basis van ons fullservice aanbod voor gezinnen en jongeren. Als specialistisch centrum maken we altijd plaats voor
mensen met een hulpvraag.
We kennen specialistische brede multidisciplinaire teams waarin het hele scala aan behandelfuncties
en expertises in het werkveld vertegenwoordigd is. Deze teams hebben een poliklinische functie en
dragen daarnaast zorg voor de behandeling en het behandelklimaat van de aan hen gekoppelde
(dag) klinische units. Naast deze brede teams kennen we nog een traumacentrum kind en gezin waar
ambulant en met gezinsopnames zorg wordt geboden aan complexe systemische problematiek. Ten
laatste kennen we ook hoog specialistische teams die regio overstijgend tot landelijk bijdragen aan
jeugd-GGZ zorg op het gebied van IMH, Eetstoornissen en Genderdysforie.
Zo zorgen we voor nieuw perspectief in iedere situatie. Wil je meer weten over onze organisatie? Kijk
dan op www.mutsaersstichting.nl.
Voor onze locaties in Noord-Limburg en Brabant zijn wij op zoek naar een:

Kinder- & Jeugdpsychiater
24 - 36 uur per week
Als psychiater werk je in verschillende settingen (klinisch, dag klinisch of poliklinisch) met kinderen,
jeugdigen en hun gezinnen. Als onderdeel van een multidisciplinair behandelteam vindt je 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.
Als onderdeel van het behandelteam draag je ook bij aan het functioneren en behandelklimaat van
jouw behandelteam en de daaraan gekoppelde settingen.
Wij zijn er voor de kinderen en hun gezinnen op het gebied van zorg, onderwijs en werken. Zij
worden gestimuleerd om hun talenten en capaciteiten te ontdekken en te ontplooien. 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.
Bij ons vindt je dus een baan waar op hoog specialistisch niveau gewerkt wordt met complexe
doelgroepen en er veel ruimte is voor specialisatie en ontwikkeling
Daarnaast is het goed om te weten dat de psychiaters deelnemen aan de bereikbaarheidsdienst van
de kliniek.
Ben je enthousiast en wil je meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Pieke
Houben (06-11699454), Regioverantwoordelijke Noord-Limburg. Voor nadere informatie over
arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Marjan Engels (06-82845932), HR Business
Partner. Je kunt ook direct solliciteren, onder vermelding van vacaturenummer 21-65, naar
sollicitatie@mutsaersstichting.nl.

