Ben jij die enthousiaste, ondernemende MST therapeut?
Pactum jeugd- en opvoedhulp is er voor kinderen, jongeren en ouders die het even niet
alleen redden. Samen zoeken we naar oplossingen en creëren we nieuwe kansen. Zodat
gezinnen op eigen kracht verder kunnen en jongeren weer meedraaien in de
samenleving. Onze medewerkers werken met passie voor jongeren en gezinnen in
Gelderland en Overijssel.
Wij zoeken een enthousiaste, ondernemende collega:

Multi Systeem Therapie - therapeut
Hier ga je werken
Pactum biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen hulp bij opgroeien en opvoeden. Zodat
‘thuis’ voor iedereen weer veilig wordt én blijft. Binnen Pactum is MST (Multi Systeem
Therapy) een nieuw product dat we sinds 2017 aanbieden. MST is een home based
programma voor ernstig anti-sociale jongeren en hun gezinnen. De behandeling is
integraal en richt op alle systemen waarvan de jongere deel uit maakt: gezin, familie,
buurt, school, vrienden (zie ook: www.mstservices.com). Als MST-therapeut biedt je het
MST-programma aan.
Vind jij het een uitdaging om met ouders en jongeren in hun sociale context te werken?
En hou je ervan om buiten bestaande kaders te denken en te pionieren? Op dit moment
gaan wij het MST team uitbouwen van 2 naar 4 therapeuten. Er zijn mogelijkheden tot
bijscholing. Binnen het team heerst er een informele en collegiale werksfeer. De
werkzaamheden worden in ambulante setting verricht in een straal van ca. 50 kilometer
vanuit je woonplaats. Eén á twee keer per week heb je teamoverleg en supervisie op ons
behandelcentrum in Lochem. Je werkt outreachend in complexe crisis- of
(multiprobleem) gezinssituaties.
Hoe ziet je werk er uit
•
je stelt een multi-systemisch behandelplan op en realiseert deze samen met het
kerngezin en alle betrokken systemen;
•
je realiseert een veilige duurzame opgroeisituatie voor de jongere, zodat
uithuisplaatsing wordt voorkomen;
•
je hebt een caseload van 4 tot 5 gezinnen; een MST-behandeling duurt gemiddeld
3 tot 5 maanden;
•
je draait eens in de 4-5 weken een 24-uurs bereikbaarheidsdienst;
•
je realiseert en waarborgt de professionele en actuele ontwikkeling op het
expertisegebied MST.

Dit ben jij
• je beschikt over een relevante WO opleiding, zoals psychologie of pedagogiek of een
afgeronde HBO opleiding met VO (bv systeemtherapie, SPV, IAG);
• je hebt een afgeronde opleiding tot MST-therapeut of je hebt de bereidheid om deze
opleiding te gaan volgen;
• je bent flexibel in werktijden;
• je bezit een goed analytisch vermogen, sterke interpersoonlijke vaardigheden,
creativiteit en gezond verstand;
• je hebt een goede beheersing van de Engelse taal t.b.v. het schrijven van
Engelstalige verslaglegging;
• je bent woonachtig in Gelderland of Overijssel;
• je bent SKJ of BIG geregistreerd, conform je beroepsgroep;
• je bent in bezit van rijbewijs en auto.
Wat bieden wij
Een functie in een interessante werkomgeving met een informele en collegiale sfeer en
een team dat voor de doelgroep staat. We bieden arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Jeugdzorg.
•
een contract voor 36 uur per week;
•
salariëring in schaal 11 CAO Jeugdzorg;
•
pensioenvoorziening bij PFZW;
•
mogelijkheid tot training en bijscholing in het MST model en wekelijkse taakgerichte
teamsupervisie;
•
goede secundaire voorwaarden zoals eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten en
aantrekkelijke collectieve verzekeringen.
Meer informatie en solliciteren
Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met
je. Stuur ons je CV en sollicitatiebrief per e-mail naar sollicitatie@pactum.org, onder
vermelding van vacaturenummer HK.OPEN.MST. Voor meer informatie over de functie
kun je contact opnemen met de afdeling P&O via telefoonnummer: (088) 1991 299.
Het opvragen van schriftelijke referenties maken onderdeel uit van de procedure.

