Vacature GZ-psycholoog/orthopedagoog Generalist met IMH
specialisatie
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en sensitieve GZ-PSYCHOLOOG /
ORTHOPEDAGOOG MET IMH SPECIALISATIE of aantoonbare ervaring in het werken met ouders en
heel jonge kinderen (0-6 jaar).
Over Kinderleven
Kinderleven is opgericht in 2012 met als doel om de band tussen ouders en hun heel jonge kind in de
eerste 1000 dagen te bevorderen. Door verschillende factoren kunnen barrières ontstaan in de
vroege ouder-kindrelatie. Zowel ouders als hun heel jonge kind lijden hieronder en beiden verlangen
naar een fijne verbinding. Kinderleven heeft een hulpverleningsaanbod ontwikkeld om een gezonde
ontwikkeling en veilige hechting tussen ouder en kind te bevorderen. Het stimuleren van de liefde
tussen ouders en kind zien wij als onze belangrijkste taak, want juist het bevorderen van de
onvoorwaardelijke aanname van het kind door de ouders herstelt de gedrags-en
opvoedingsproblematiek van het kind. Wij werken vanuit de IMH-visie met een sterke systemische
gerichtheid. Daarnaast investeren we vanuit ons Kenniscentrum in kennisoverdracht.
Functieomschrijving
Als GZ-psycholoog/Orthopedagoog-Generalist voer je zelfstandig gezinsbehandelingen uit met de
focus op de hechtingsrelatie in de eerste 1000 dagen. Sommige behandelingen voer je samen met
een thuisbehandelaar uit. Als regie-behandelaar vervul je een rol in het borgen van de kwaliteit van
de behandelingen. Daarnaast bied je consultatie aan verwijzers en hulpverleners uit het veld over
vragen met betrekking tot jonge kinderen en hun ouders.
Het betreft een functie voor 24-32 uur per week. Je krijgt een dienstverband conform salariëring CAO
Jeugdzorg. Het salaris bedraagt minimaal € 4138,- en maximaal € 5553,- bruto per maand op basis
van een werkweek van 36 uur.
Functie eisen
Een BIG geregistreerde GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist met aantoonbare ervaring in het
werken met ouders en hun kind in de leeftijd van 0 – 6 jaar.
▪ (in) opleiding tot IMH-specialist strekt tot aanbeveling
▪ Je hebt affiniteit met systemisch werken en lichaamsgericht werken
▪ Je hebt een flexibele werkhouding en goede communicatieve vaardigheden
▪ Je bent in staat tot reflectie omtrent het eigen handelen en je beschikt tevens over een grote
mate van zelfstandigheid en integriteit
▪ Je staat open om samen met collega’s onze behandelmethodieken voor jonge kinderen en
hun ouders verder te ontwikkelen
▪ Je staat open om bij te dragen aan kennisoverdracht aan collega’s in het veld.

Wij bieden
▪ samenwerking in een klein, specialistisch en inspirerend team
▪ ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
▪ goede interne coaching

Interesse?
Mail dan je CV en motivatie naar info@stichtingkinderleven.nl.
Heb je nog vragen over de functie, dan kun je bellen met Nicole van der Veeke of Irene Mol: 0433101650.
Meer informatie over Kinderleven kun je vinden op onze website: www.stichtingkinderleven.nl

