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 Team Kind, Adolescenten en Volwassen zijn we op zoek naar
een betrokken en enthousiaste regiebehandelaar:

GZ-psycholoog / Orthopedagoog Generalist
24-36 uur per week

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.
Wij zijn op zoek naar een GZ Psycholoog/Orthopedagoog Generalist die een bijdrage levert aan de
multidisciplinaire behandeling, indicatiestelling en diagnose bij kinderen, adolescenten en
volwassenen in het Genderteam.
Je bent een ervaren zelfstandig en leergierige behandelaar. Je informeert je cliënten over doel,
methode en verloop van de diagnostiek en behandeling en kan individuele en groepsbehandeling
bieden.
Vanuit jouw rol ben je vaak langdurig betrokken bij cliënten. Gedurende het traject volg je de cliënt ,
waardoor je een waardevolle werkrelatie opbouwt. Zowel het medische, sociale en relationele stuk
van de transitie komt aan de orde, maar ook naastliggende problematiek zoals juridische, identiteit
en morele aspecten.
Het Genderteam is aanwezig op diverse locaties in Zuid Nederland, hierdoor heb je de mogelijkheid
om werkzaam te zijn op diverse locaties, afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden.
Tevens ben je werkzaam voor de startende onlinepoli, die je mee zult uitbouwen en ontwikkelen.

Wie zoeken wij?
Een sterke persoonlijkheid. In het bezit van een registratie/opleiding als GZ Psycholoog of
Orthopedagoog Generalist met enige jaren relevante werkervaring. Ervaring met online behandelen
is een pré.
Je voelt je thuis in het behandelen van complexe zorgvragen. Je hebt bij voorkeur enige ervaring met,
maar zeker affiniteit met transgenderzorg en persoonlijkheidsdynamiek, maar kan ook met
meerdere doelgroepen werken en snel schakelen.
Je bent resultaatgericht ingesteld en beschikt over het vermogen effectief te communiceren over de
voortgang van de behandeling met cliënten zelf en betrokken (medisch) specialisten. Een flexibele
taakopvatting is onmisbaar. Daarnaast vind je het prettig om in een ambitieuze en veranderende
organisatie te werken. Naast zelfstandig werken ben je een echte team speler en draag je zorg voor
innovatie en ontwikkeling. Systematisch denken en handelen is een must!
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) 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
functie is ingedeeld in functiegroep 65. 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 22-06. Wil je meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met
Pieke Houben, regioverantwoordelijk (06-11699454). Voor nadere informatie over de
arbeidsvoorwaarden kun je bellen met Marjan Engels, HR Adviseur ( 06-82845932).

