GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist
Delft – 26-30 uur per 1 september 2022
Wil jij werken met kinderen tussen de 0 en 18 jaar binnen het vroegbehandeling- en eetteam
van onze kinderrevalidatie in Delft? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen als GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist bij Basalt?
Binnen het vroegbehandelingteam onderzoek en behandel je kinderen (en hun ouders) in de
leeftijd van 0-4/5 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking ten gevolge van
ziekte, trauma of een aangeboren aandoening. Hierbij ben je werkzaam op de Therapeutische
Peutergroep en in de polikliniek.
Daarnaast bestaat een deel van de functie uit het werken in het eetteam. In het eetteam
behandel je kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Bij beide teams adviseer en begeleid je de ouders
van deze kinderen gedurende het revalidatietraject.
De behandeling is gericht op het revalidatiedoel en op het verbeteren en onderhouden van de
gezondheid en welzijn van de kinderen. Als teamlid ben je een belangrijke spil in het
interdisciplinaire behandelteam met o.a. revalidatieartsen, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers en logopedisten.
Van onze 13 locaties kom je te werken op de kinderrevalidatie locatie Delft (Zorgeenheid 9).
Onder Zorgeenheid 9 valt ook de kinderrevalidatie van Gouda en binnenkort ook Zoetermeer,
waar een nieuw team wordt opgestart in de zomer van 2022.
Werkdagen zijn in ieder geval maandag, dinsdag en donderdag.
Over Basalt
Basalt biedt excellente revalidatiegeneeskunde voor patiënten die als gevolg van een ziekte,
ongeluk of aangeboren aandoening beperkt worden. Wij stimuleren patiënten hun grenzen te
verleggen, hun kracht te vergroten en zo zelfstandig mogelijk te worden. Dit doen we door
interdisciplinair samen te werken.
Bij Basalt werken betekent:
▪ De patiënt helpen om de grip op het lichaam terug te krijgen en met de nieuwe
situatie om te gaan;
▪ Samen met de patiënt beslissingen nemen;
▪ Samen beslissen met de patiënt;
▪ De focus op positieve gezondheid;
▪ Makkelijk kunnen binnenlopen bij je collega’s en manager;
▪ Integreer je innovatieve online behandelingen in je behandelplan. Basalt is voorloper
op het gebied van eHealth.
Wat neem je mee?
▪ Je hebt een universitaire opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist
afgerond;
▪ Je bent in het bezit van een diagnostiek aantekening;
▪ Je hebt werkervaring met jonge kinderen en het begeleiden van hun ouders;
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▪
▪

Je hebt kennis van en ervaring met (neuro)psychologisch onderzoek en psychologische
behandelmethoden, bij voorkeur cognitieve gedragstherapie en EMDR;
Ervaring met kinderen met eet- en drinkproblemen en kennis van Floorplay is een pré.

Wij zoeken een GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist met de competenties:
zelfstandigheid, integriteit, sensitiviteit, stressbestendigheid, samenwerken, prioriteiten
kunnen stellen en flexibel gedrag. De kernwaarden van Basalt heb jij in je genen:
deskundigheid, grenzen verleggen, samenwerken en eigenaarschap.
Wat bieden wij?
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de periode van een jaar.
Bij goed functioneren wordt dit na een half jaar omgezet naar een vast dienstverband. De
CAO-Ziekenhuizen is van toepassing en wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
zoals een eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding en een tablet- en fietsenplan.
Het salaris bedraagt bij een fulltime dienstverband (36 uur) minimaal € 3.389,- en maximaal
€ 5.801,- bruto per maand volgens F.W.G.-functiegroep 60/65, afhankelijk van ervaring.
Bereken hier jouw netto salaris.
Wil je weten wat onze medewerkers zo mooi vinden aan het werken bij Basalt? Zie hun
mooiste momenten op onze ’Werken bij’ pagina.
Wil je meer weten?
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Mireille Koster, Zorgmanager,
telefoonnummer: 06-5755 2894. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kijk je op
onze website. Heb je vragen voor het team Werving en Selectie? Dan kun je ons telefonisch
bereiken via 070-3593 3887.
Enthousiast geworden?
▪ Je kunt solliciteren door jouw brief en cv te mailen aan werken@basaltrevalidatie.nl.
Je ontvangt binnen 1 werkdag een bevestiging;
▪ De eerste gespreksmomenten staan gepland op 27 juni en meeloopmomenten staan
gepland op 28 of 29 juni. Afhankelijk van de reacties worden na die tijd nieuwe
gespreksmomenten en meeloopmomenten gepland.
▪ Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur;
▪ We sluiten de vacature wanneer we de juiste kandidaat hebben gevonden.
Solliciteer dus direct!

