Vacature orthopedagoog/psycholoog (ziektevervanging)
Stichting voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. biedt
dagbesteding, ambulante begeleiding, wonen en logeren aan verstandelijk en meervoudig
gehandicapte kinderen, jongeren, jong volwassenen en volwassenen. Wij zijn een kleine, zelfstandige
stichting die flexibel is en adequaat inspeelt op de zorgvraag/hulpvraag van onze cliënten afgezet
tegen de ontwikkelingen in de maatschappij en in de gezondheidszorg.
‘’Wij zijn per direct opzoek naar een orthopedagoog/psycholoog (m/v) voor 18 uur per week’’
(ziektevervanging)

Binnen onze organisatie wordt er in multidisciplinair verband samengewerkt. Er is een nauwe
samenwerking tussen betrokken collega's: groepsleiding, vakgerichte medewerkers en coördinator.
We zoeken een orthopedagoog die in staat is om vorm te geven aan deze multidisciplinaire manier
van werken. Als orthopedagoog ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke zorg- en
dienstverlening. Taken die hieruit voortvloeien zijn onder andere psychodiagnostisch onderzoek,
coachen van teams, deelname aan verschillende overlegvormen en het aanvragen van indicaties
binnen de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet.
Functie eisen:
• Je hebt een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie
• Aanvullende kennis en ervaring met betrekking tot de doelgroep is gewenst
• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
• Je coacht teams effectief en je bent daadkrachtig en resultaatgericht
• Je neemt de mogelijkheden van de cliënt als uitgangspunt
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden
• Je beschikt over kennis op het gebied van declaraties en indicaties
• Je hebt een registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd of NVO
• Je bent flexibel
Wij bieden
• Een uitdagende functie in een kleinschalige organisatie.
• Een contract voor bepaalde tijd.
• Een brutosalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg van minimaal €3505, en maximaal
€5296,- (FWG 65) bij een fulltime dienstverband, gebaseerd op je ervaring en opleiding
Inlichtingen en sollicitatie:
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Joan Albrecht: jaalbrecht@de-kameel.nl,
038-4537809 of Sharon Dekker sdekker@de-kameel.nl, 038-4537809

