Ben jij die Orthopedagoog die wij graag verwelkomen in onze mooie organisatie indigo Brabant.

Indigo zoekt orthopedagoog in Tilburg
Aantal uur per week
Vacaturenummer
Locatie
Uiterste reactie datum

16-36
Tilburg
19-04-2019

Over je nieuwe baan als...
Als Orthopedagoog ben je onderdeel van het regioteam, samen met (GZ-)psychologen,
preventiewerkers, verpleegkundig specialisten en POH-GGZ en een consulterend psychiater.
Je voert zelfstandig intakegesprekken en verricht generalistische (deel)behandelingen tot
ongeveer twaalf gesprekken. Binnen de behandelingen maakt Indigo gebruik van e-health
modules.

Over jou

Een paar wensen op ons lijstje?
Je hebt een afgeronde postdoctorale opleiding Orthopedagogiek.
Je bent BIG-geregistreerd.
Je hebt een SKJ registratie.
Je hebt de basiscursus EMDR en bij voorkeur ook de vervolgopleiding.
Je hebt een rijbewijs B en bent in bezit van eigen vervoer.
Je denkt graag buiten de kaders om cliënten te helpen én indigo te helpen groeien.
Je bent ondernemend en oplossingsgericht.
Je kunt goed zelfstandig/solistisch werken en bent pro-actief
Je bent sociaal en goed in het leggen van contact met andere ketenpartners en je
collega’s
Behandelervaring in de eerste lijn (voorheen) en ervaring met EMDR behandelingen is
een pré.
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) vereist.
Over Indigo
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Indigo Brabant biedt alle producten van de Basis GGZ direct en dichtbij, voor jong en oud, van
kortdurende behandelingen tot intensieve trajecten voor chronische cliënten zodat zij leren
leven met een psychische aandoening.
indigo gelooft sterk in de kracht van de cliënt. Dat is zorg gericht op wat de cliënt wél kan. De
klik tussen behandelaar en cliënt is daarbij essentieel. Cliënten krijgen bij indigo zelf de regie
en wij helpen hen op allerlei manieren bij hun herstel. Dat vraagt naast een methodische en
effectieve aanpak ook om creativiteit en innovatie.
We zijn daarom continu bezig om samen met indigo-hoogleraren en indigo zusterorganisaties
in Nederland de methodieken in de BGGZ te verbeteren.
Over de regio

Indigo in Brabant heeft ongeveer 15 behandellocaties in zowel Oost, Midden als West-Brabant.
Met 80 werknemers in dit gebied zijn bijna 2.200 clienten behandeld in de Basis GGZ en 7.700
clienten via de POH-GGZ en preventie. Na afsluiting van de behandeling vallen clienten bij
Indigo in Brabant minder terug naar de Basis of Specialistische GGZ in vergelijking met andere
instellingen. Indigo verwijst clienten voornamelijk door naar de POH-GGZ.
Interessant, maar wat bieden we dan?

Wil jij deel uitmaken van onze mooie organisatie?
Dat kan. Wij zijn per direct op zoek naar een ondernemende Orthopedagoog voor de regio
Midden Brabant, locatie Tilburg en een locatie in de omgeving voor 16-36 uur.
Dit is echt een uitdagende functie bij een jong groeiend bedrijf met korte lijnen. Tevens heeft
indigo aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals diverse scholingsmogelijkheden
en een goede pensioenvoorziening. Salariëring volgens CAO GGZ, schaal 60 (maximaal
salaris € 4.355) en is er uitzicht op vast dienstverband en mogelijkheden tot scholing.
Contactpersoon

Noortje Roderkerken
HR-adviseur
088-0161800
sollicitaties@indigobrabant.nl
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