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BRONLAAK ZOEKT

Gedragskundige/ Orthopedagoog

24 UUR PER WEEK

In de bosrijke omgeving bij Oploo vind je onze gemeenschap. Hier wonen en werken
ruim 200 bewoners. Overdag verkopen zij eigen gemaakte producten in de winkel,
produceren zij kachelhout, maken zij vazen en schalen in de potterij, wieden zij
onkruid in de tuinderij en verzorgen zij het vee en de natuur rondom het terrein.
Wat ga je doen?
Je gaat intensief samenwerken met verschillende disciplines, waarbij jij een
consulterende en verbindende rol hebt richting verschillende teams. Je bent
eindverantwoordelijk voor het ondersteuningsplan van de cliënt en je zet heldere lijnen
uit voor het begeleiden van de cliënten op basis van je deskundigheid. Je draagt zorg
voor de procesbegeleiding rondom de (meer) zorg en bent betrokken bij individuele
casuïstiek, diagnostiek en eventuele behandeling. Je maakt deel uit van het
behandelteam van Bronlaak (artsen en gedragskundigen) en werkt nauw samen met
het locatieteam van Bronlaak (clustermanagers en locatiedirecteur). Met je ervaring
ben je een sparringpartner voor je directe collega’s.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie waarin je je talenten kwijt kunt en daarnaast ook de
mogelijkheid biedt voor persoonlijke ontwikkeling. De functie is conform CAO GHZ
ingeschaald in FWG 65. Verder bieden we je goede aanvullende arbeidsvoorwaarden.
Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Wat vragen wij van jou?
Een passende opleiding op WO-niveau als gedragskundige en enkele jaren gerichte
werkervaring. Je bent een zelfstandige professional die de verbinding aangaat met de
teams, collega’s, wettelijk vertegenwoordigers en andere disciplines. Je staat open
voor onze antroposofische mensvisie.
Je bent deskundig op inhoud en proces en weet een mooie combinatie te leggen
tussen het inhoudelijke zorgproces en de organisatiebelangen van Bronlaak. Op
constructieve wijze weet je verbinding te maken tussen de belangen van de individuele
cliënt en die van gemeenschap als geheel.
Kortom, we zoeken een “allround expert” die professioneel en inspirerend handelt en
adviseert.
Meer info? Interesse in deze vacature?
Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Celine Belderok, senior
orthopedagoog op 06-11951691.

DESEIZOENEN BESTAAT
UIT 6 LOCATIES:
• DE CORISBERG Heerlen
• ELIVAGAR Roggel
• GENNEP Eindhoven
• BRONLAAK Oploo
• VERDANDI Loenen-Zutphen
• OVERKEMPE Olst

deseizoenen.org

Interesse? Reageer dan!
Dan nodigen wij je van harte uit om vóór 22 maart je interesse kenbaar te maken.
Richt je motivatiebrief en CV aan werkenbij@deseizoenen.org onder vermelding van
Gedragskundige Bronlaak.

