Bij Karakter helpen we kinderen met complexe psychiatrische problemen en hun gezinnen door
excellente diagnostiek en behandeling. De meer dan 900 betrokken professionals werken vanuit een
passie voor kinderen en jeugdigen. Wij geloven in de kracht van de samenwerking tussen kind, ouders
en professionals en gaan samen voor inzicht voor ouders en toekomstkansen voor kinderen.
Binnen Karakter, Universitair Centrum, zorglijn SAOS (Stemming/Angst/Overige Stoornissen) te
Nijmegen zijn wij per direct op zoek naar een:

GZ-psycholoog/ DGT-Therapeut (24 uur)
Uw werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U bent 8-10 uur werkzaam als Dialectisch gedragstherapeut (DGT) binnen het DGT-team in
Nijmegen, als trainer, individueel therapeut en participerend binnen het consultatieteam;
U bent voor de andere uren onderdeel van de zorglijn SAOS in Nijmegen, mogelijk in
combinatie met een nevenlocatie (Uden, Tiel of Doetinchem)
U verricht intakes, diagnostische werkzaamheden en behandeltrajecten met betrekking tot
psychiatrische- en somatische problematiek (co morbiditeit);
U stelt samen met de medisch specialist en in overleg met de patiënt en/of het
patiëntsysteem een (deel)behandelplan op, stelt hierin prioriteiten en houdt het plan actueel;
U voert adviesgesprekken met ouders en externe professionals;
U verricht administratieve taken zoals het zorgvuldig opstellen van
behandelplannen, verzorgen van eindbrieven en DBC registratie;
U levert een bijdrage aan externe consultatie en coaching aan in- en externe partijen;
U levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het eigen vakgebied;
In overleg levert u een bijdrage aan opleidingsactiviteiten en innovatieprojecten;

Uw profiel
•
•
•
•
•
•
•

U heeft een BIG-registratie
U bent bij voorkeur al opgeleid tot DGT therapeut of u bent bereid om deze certificering te
behalen
U bent een ‘stevige’ persoonlijkheid, een teamspeler, open en transparant, iemand die
afstand- nabijheid goed kan hanteren, stressbestendig is en relativeringsvermogen heeft;
U heeft kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek, behandeling
van persoonlijkheidsstoornissen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie;
U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
U kunt zelfstandig en in teamverband werken;
U kunt uzelf staande houden binnen een veranderende organisatie.

Wat kunt u verwachten?
Bij Karakter vindt u een inspirerende werkomgeving waar op kwalitatief hoog niveau zorg geboden
wordt aan kinderen en jongeren en hun systemen met (complexe) psychiatrische problematiek.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ.
Belangstelling?
Meer informatie over Karakter vindt u op www.karakter.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. E. Keizers, zorglijnmanager bedrijfsvoering,
telefoon: 06-46054004
Alleen sollicitaties via onze website www.karakter.com kunnen in behandeling genomen worden.

