Vacature: Psychomotorisch Therapeut (16 tot 32 uur) Rotterdam
Ready For Change GGZ behandelt cliënten met een verslaving. Soms zijn naast de verslaving
uiteenlopende co-morbide ziektebeelden aanwezig. Verslaving is in de visie van Ready For Change
GGZ een chronische ziekte, waarvan herstel mogelijk is. Ready For Change biedt alle cliënten zicht
op herstel, meer autonomie en een hogere kwaliteit van leven. Binnen de diverse afdelingen van
Ready For Change staat de cliënt centraal; de behandeling wordt aangepast op het individu om de
cliënt in zijn eigen omgeving de kans op herstel te bieden. Het effectieve behandelprogramma wat
grotendeels groepsgewijs wordt aangeboden, bevat cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie en
individuele therapie. Ook wordt de omgeving van de cliënt nauw betrokken bij de behandeling.
Ready For Change zoekt een psychomotorisch therapeut HBO PMT geschoold die zowel ingezet zal
worden als pmt’er en ondersteunend als sociotherapeut.
Als psychomotorisch therapeut ben je werkzaam op onze ambulante groepsbehandeling. Naast het
contact met de cliënten, werk je mee aan de doorontwikkeling van onze behandelmethoden. Jouw
vooronderstellingen, ideeën en onderzoek worden niet in de wind geslagen.
Je maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam en bent mede verantwoordelijk voor het
leveren van zorg aan cliënten, die primair een verslaving hebben. Op basis van ervaring en interesse
verzorg je de groepsbehandeling, de individuele begeleiding van enkele cliënten en het
nazorgprogramma. Daarnaast heb je kennis van diverse PMT-methodieken en basiskennis van het
psychoanalytische, gedragstherapeutische en leertheoretische referentiekader en van
lichaamsgerichte vormen van psychotherapie.
Dit zijn je hoofdtaken:
 Uitvoeren van de groepsbehandeling en de diverse onderdelen hiervan;
 Het inzetten van psychomotorische therapie in de groep;
 Het inzetten van psychomotorisch therapie bij individuele trajecten;
 Uitvoeren van het nazorgprogramma van cliënten;
 Bijwonen van en een bijdrage leveren aan het multidisciplinair overleg van het behandelteam;
 Bijhouden van dossiervoering in het EPD.
Dit ben jij:
Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding HBO PMT. Je beschikbaarheid is minimaal 16 tot 32
uur per week. Je bent flexibel, neemt initiatief, creatief en kunt gemakkelijk contacten leggen. Je hebt
affiniteit met groepsbehandeling en bent vertrouwd met groepsdynamische processen. Je hebt een
stabiele persoonlijkheid, bent betrokken en gedreven in je werk.
Ons aanbod:
Een jonge dynamische en snelgroeiende professionele organisatie waar meedenken op prijs wordt
gesteld; de lijnen kort zijn en besluiten snel genomen worden. Een multidisciplinair team met
enthousiaste en zeer betrokken collega’s die hart hebben voor de cliënt en diens naasten. Een
plezierige werkomgeving, waarbij je zult deelnemen aan deskundigheidsbevordering en
werkbegeleiding. Daarnaast krijg je een intern inwerkprogramma aangeboden. Salariëring vindt plaats
volgens de FWG-salarisstructuur en is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. De secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ.
Verder bieden wij...
 Een salaris conform CAO GGZ
 Opname in het PGGM Pensioenfonds
 Een gezellig team met enthousiaste collega's
 Ready For Change is onderdeel van het Zorg van de Zaak netwerk, waarbinnen
mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen

Reageren
Jouw reactie vergezeld van je CV zien wij graag tegemoet voor de sluitingstermijn van 15 maart
aanstaande. Sollicitaties kunnen worden gericht t.a.v. Denise Engels,
denise.engels@readyforchange.nl. Voldoe je niet aan de gestelde eisen in het profiel, dan wordt je
sollicitatie niet in behandeling genomen.
De gesprekken zullen in overleg gepland worden. Het aanleveren van een VOG is onderdeel van de
sollicitatieprocedure.

