
Functieomschrijving
Inter-eos is op zoek naar gedreven Systeemtherapeuten!

Over Inter-eos:

Inter-eos biedt ambulante jeugdhulp. Wij ondersteunen jeugdigen en hun ouders wanneer
opgroeien niet vanzelf gaat. Samen brengen wij de problemen in kaart en zoeken wij naar
oplossingen op maat. Hierbij zetten wij de kracht en talenten van de jeugdigen zelf en de
mensen om hen heen in. Tegelijkertijd zetten wij in op preventie.

Eigen regie en autonomie

Perspectief bieden, zelfredzaamheid versterken en toeleiden naar werk en scholing staan
bij ons centraal. Samen met de cliënt. Om tot goede resultaten en tevreden cliënten te
komen is de zorgrelatie van het allergrootste belang. Hier zetten wij op in. Een goede
vertrouwensrelatie met de jeugdige opbouwen is cruciaal. Hoe beter de relatie, hoe groter
de kans om de doelen te halen. Daarom sluiten wij aan bij de leefwereld van de jeugdige en
zijn systeem en staat bejegening bij ons hoog op de agenda.

Bouwen aan de beste jeugdhulp op maat:

Inter-eos kiest ervoor net dat beetje meer te bieden. Wij streven ernaar een verschil te
maken. Hierbij zijn wij ondernemend en creatief. Waar anderen stoppen zien wij
mogelijkheden. 2021 gaan we in met een hecht team die onze missie onderschrijft en zijn
wij klaar om onze expertise breed in te zetten. Waarbij betrokkenheid, integriteit en
kwaliteit onze drijvende kernwaarden zijn.

Wat ga je doen?

Als systeemtherapeut bij Inter-eos biedt je systeemtherapie in verschillende
systeemsamenstellingen. In samenwerking met de gedragsdeskundige kijk je wat de beste
zorg is voor een gezin. De hulpvraag van het gezin staat hierbij centraal waarbij op de
kracht en talenten van het gezin ingezet wordt.

Specifieke aandachtsgebieden bij Inter-eos zijn o.a. : opvoedondersteuning,
scheidingsproblematiek, ASS & adhd.

Wat vragen wij van jou?

● Afgeronde opleiding tot systeemtherapeut
● Aantoonbare werkervaring als systeemtherapeut en affiniteit met complexe

gezinnen.
● Werkervaring in de ambulante jeugdhulpverlening
● VOG
● Je bent open, flexibel, betrokken, je denkt in oplossingen, je richt je op de

krachten en mogelijkheden van het gezin. De veiligheid van het kind staat voor
jou centraal.

● Je vindt het prettig om te werken in een omgeving waarin je zelfstandig werkt en
onderdeel bent van een hecht team.

● Je bent pro-actief en ondernemend en krijgt er energie om
systeemtherapeutisch werken op de kaart te zetten als versterking van
ambulante jeugd-en opvoedhulp. Hierbij vind je het leuk om minder ervaren
systeemtherapeuten te begeleiden.

● Je bent een teamplayer die ervan houdt te bouwen aan de best mogelijke
jeugdhulpverlening op maat.



Wat bieden wij jou?

● Je komt te werken in een open en flexibel team, waarin verbinding maken met
elkaar en multidisciplinair werken centraal staan.

● Inter-eos is een lerende organisatie: samen met jou zetten wij een
ontwikkeltraject uit zodat jouw potentieel en ambitie tot uitdrukking komt

● Een marktconform salaris op basis van de cao Jeugdzorg. De salariëring is
afhankelijk van opleiding en ervaring;

● Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%, een
pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, een vakantietoeslag van 8%,
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen middels werkbegeleiding en
supervisie;

● Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg

Solliciteren en contact

Wil jij graag verbinden met de organisatie? Solliciteer! Voor informatie over deze vacature
kun je van maandag ™ donderdag bellen met Marleen Wagenvoord

Marleen Wagenvoord (Zorgmanager/ Systeemtherapeut): 06-20782953

Contractduur: 12 maanden

Parttime uren: 24-36 per week

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd

Salaris: Tot €4.800,00 per maand


