Landgoed Gennep en Bronlaak zoeken een

Gedragskundige

24 uur per week
Landgoed Gennep in Eindhoven is de kleinste locatie van DeSeizoenen dat merk je door
het kleinschalig karakter, de korte lijnen tussen de medewerkers en de bewoners. We
zijn een hechte woon-werk gemeenschap, daar zijn wij trots op. Werkplezier staat hoog
in ons vaandel voor zowel medewerkers als bewoners.
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 de
locatie (artsen en gedragskundigen) en werkt nauw samen met de locatieteams.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie in een inspirerende en waarden gedreven organisatie. Een
verantwoordelijke functie waarin je veel verschillende talenten kwijt kunt en die je ook de
mogelijkheid biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Je treft een fijne werksfeer en
betrokken collega’s in een prettige werkomgeving en wij investeren uiteraard in jouw
persoonlijke ontwikkeling. Je werkt op twee locaties van DeSeizoenen 12 uur voor de
locatie Eindhoven en 12 uur per week voor de locatie te Oploo. De functie is conform
CAO GHZ ingeschaald in FWG 65. Verder bieden we je een vast dienstverband en
goede arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuikering.
Wat vragen wij van jou?
Een passende opleiding op HBO-niveau (Pedagogiek of toegepaste Psychologie) of op
WO-niveau als orthopedagoog (generalist) of GZ-psycholoog aangevuld met de
aantekening diagnostiek en soortgelijke gerichte werkervaring. Verder ben je 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 locatiebelangen.
Meer info?
Wil jij DeSeizoenen| locatie Gennep en locatie Bronlaak alvast in vogelvlucht beleven
voordat je reageert, kijk dan op www.youtube.com/watch?v=i9XsCj8MtlM en
www.youtube.com/watch?v=BjDUsL2wH-Q

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

deseizoenen.org

Voor vragen kun je contact opnemen met de managers van de locaties Carin van
Bommel, locatie Eindhoven 06 – 2121 1691 of met Frank Roefs, locatie Bronlaak 062084 0270. Enthousiast geworden? Richt dan vóór 6 mei aanstaande je motivatie en CV
aan werkenbij@deseizoenen.org met kenmerk Gedragskundige LG/BL.

