Mentaal Losser is een laagdrempelige en toegankelijke praktijk voor psychologie. Kinderen en
volwassenen kunnen bij ons terecht. Bij Mentaal Losser vinden we dat fijn en prettig werken, samen
op gaat met goede kwaliteitszorg.

Vacature psychomotorisch therapeut (16-24 uur)
Ben jij een psychomotorisch therapeut die teamwork leuk vindt en ervaring heeft met jeugd èn volwassenen?
Kom dan ons team versterken en help ons mee Mentaal Losser verder op de kaart te zetten.
Voor onze locaties in Losser en Overdinkel zijn wij op zoek naar een psychomotorisch therapeut. Je
functioneert binnen ons multidisciplinaire team en kunt zelfstandig therapieën opzetten, uitvoeren en
evalueren binnen de context van het behandelplan.
Wie zijn wij:
Werken bij Mentaal Losser staat gelijk aan een combinatie van vrijheid, flexibiliteit en
verantwoordelijkheid in een erg leuke en leerzame werkomgeving! Jouw aanstaande collega’s typeren
onze bedrijfscultuur als professioneel, informeel, open en ambitieus. Zorg voor elkaar, ook als collega’s
staat bij ons hoog in het vaandel. Wij houden ervan om verjaardagen en successen met elkaar te
vieren en vinden het belangrijk om met het team te ontspannen tijdens een etentje of een borrel.
Wie ben jij:
Je hebt een HBO diploma op het gebied van Psychomotorische Therapie en bent geregistreerd als vaktherapeut;
Je vindt het leuk om met jeugd en volwassen te werken en hebt daar aantoonbare ervaring in
(ervaring met jeugd is minimaal vereist);
Je houdt je bekwaamheden op peil en breidt deze waar nodig uit. Ook ben je op de hoogte van de
ontwikkelingen op je vakgebied; jij wordt namelijk onze PMT-expert;
Je kunt solistisch werken, maar bent vooral een teamplayer;
Je vindt het leuk om mee te denken in de koers van de praktijk.
Wat bieden wij jou:
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en werkervaring een salaris conform de CAO GGZ;
Mooie secundaire voorwaarden die bij de CAO horen (eindejaarsuitkering, extra vrije uren naast 166
vakantie uren, uitstekende pensioenregeling, etc.);
Mogelijkheden voor groei, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk middels een opleidingsbudget;
Heel veel vrijheid en ruimte om je eigen ideeën in te brengen en uit te voeren.

Heb je interesse in deze uitdagende functie? Stuur dan voor 31 juli 2022 een
sollicitatiebrief met CV naar Anke Jonker: anke@mentaallosser.nl.
Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met
Gerben Keujer: gerben@mentaallosser.nl / tel: 06 307 98 958.

Check onze site

