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Embracing Horizons is een kleine praktijk voor kinderpsychologie met een grote missie:
In Den Haag en in Nederland wonen veel internationale kinderen. Kinderen die bijvoorbeeld
vanwege het werk van (een van de) ouders tijdelijk in Nederland wonen. Deze kinderen lopen vaak
extra risico op psychische klachten vanwege de grote veranderingen in hun leven. Binnen de
reguliere GGZ worden deze kinderen en hun ouders vaak niet goed begrepen; vanwege taal- en
cultuurbarrières maar ook omdat het een specifieke doelgroep is met specifieke klachten,
risicofactoren en behoeftes. Embracing Horizons wil graag dat er voor alle internationale kinderen
in Den Haag en Nederland een plek is waar ze gezien en gehoord worden wanneer zij te maken
krijgen met psychische klachten.
Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een meertalige
Psycholoog / orthopedagoog
16 uur met op termijn uitbreiding tot 24 of 32 uur
Wat ga je doen?
Het takenpakket zal bestaan uit het behandelen van jonge internationale cliënten met diverse
sociaal-emotionele klachten, en het begeleiden van de ouders. Daarnaast is er tijd om een actieve
bijdrage te leveren aan het verder uitgroeien van de praktijk. Hieronder kunnen bijvoorbeeld
administratieve taken vallen, maar ook marketing of het doorontwikkelen van ons behandelaanbod.
Wie zoeken wij?
We zoeken een meertalige psycholoog die vloeiend Engels en Nederlands spreekt en schrijft (extra
talen zijn een pré), die:
- ervaring heeft met de doelgroep of gemotiveerd is om meer over de doelgroep te leren
- minimaal 1 jaar ervaring heeft als behandelend psycholoog (kind & jeugd)/orthopedagoog
- verantwoordelijk is en zelfstandig kan werken, maar ook goed past binnen ons team
- initiatief kan nemen en flexibel is
Heb je daarnaast een BAPD en/of ervaring met specifieke behandelmethoden (CGT, EMDR,
schematherapie, speltherapie, etc.)? Dan komen we graag met jou in contact!
Wat bieden we?
Een werkplek waar het welzijn van de cliënt én de behandelaar voorop staan, waar je de kans krijgt
om echt iets te betekenen voor je cliënten en voor de doelgroep als geheel.
Een dienstverband volgens de CAO GGZ of samenwerking als ZZP-er.
Hoe kan ik solliciteren?
Stuur uiterlijk 20 september 2019 je motivatie en CV in het Engels naar
jet@embracinghorizons.com
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