Enthousiaste Systeemtherapeut gezocht!
FamilySupporters Regio Alkmaar zoekt: ervaren Systeemtherapeut met een passie voor
maatwerk!

Wil jij de zorg écht beter maken en werken waar en wanneer je wil, bij een jonge en
ambitieuze zorgonderneming? Sluit je dan bij ons aan als Systeemtherapeut en help
deze visie waar te (blijven) maken. Je werkt 16 tot 36 uur per week en jouw standplaats
is FamilySupporters Regio Alkmaar. We werken flexibel, je deelt zelf je uren in, in overleg
met je cliënt natuurlijk, want wij bieden maatwerk! We werken op basis van vertrouwen, je
kan intern trainingen en opleidingen volgen via ons eigen kenniscentrum en er is ruimte
voor innovatieve (zorg)plannen.
Wie zijn wij?
FamilySupporters is dé innovatieve en ambitieuze zorgonderneming op het gebied van zorg bij complexe
problematiek. Onze teams bieden psychosociale hulp aan mensen van 0-100+ jaar, met extra aandacht op het
systeem. We kijken samen met degene die voor ons zit naar wat er aan de hand is. We gaan voor een optimale
kwaliteit van leven. Dit is voor iedereen anders, maatwerk is dan ook de standaard.
In onze vestiging vinden we het belangrijk dat we goede zorg leveren voor onze cliënten, dit doen we door nauw met
elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen. Ons enthousiaste team kenmerkt zich door humor, diversiteit en
de ambitie met elkaar iets goeds op te bouwen.
Wat ga je precies doen?
Als systeemtherapeut werk je veel samen met hulpverleners, collega’s en de betrokkenen van de cliënt. Je hebt
korte lijnen met iedereen binnen het systeem van de cliënt en zorgt voor een nauwe samenwerking met betrokken
partijen als collega pedagogen en andere hulpverleners. Je voert intakegesprekken met cliënten en gaat samen met
collega’s in gesprek over de juiste aanpak en zoekt een match tussen hulpverleners en cliënten. Je vindt het leuk
om binnen het team onderzoekend te werk te gaan en hebt een duidelijke visie om de cliënt zo goed mogelijk te
ondersteunen.
Wat kan FamilySupporters jou bieden?
• Wij zorgen voor intervisie en gedeelde verantwoordelijkheid bij alle trajecten.
• De mogelijkheid tot het volgen van interne opleidingen.
• Wij beloven je een divers, betrokken en gezellig multidisciplinair team.
• Wij zijn een dynamische organisatie waar meedenken en eigen inbreng worden gewaardeerd.
• Samen met jou willen we de zorg écht een stukje beter te maken. Die motivatie vind je overal in terug.
• Een dienstverband van 16-36 uur.
Wie zoeken wij?
•
•
•
•

Je bent creatief en denkt graag in oplossingen
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring.
Je gaat, in het belang van de behandeling, conflicten aan en kan goed omgaan met soms spanningsvolle
situaties.
Je zet de cliënt centraal in de behandeling.
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•
•
•

Je gaat onderzoekend te werk en levert hiermee een bijdrage aan de systeemdiagnostiek
Je bent in staat acuut en vertrouwelijk te handelen bij mogelijke crisissituaties
Je vindt het leuk om veel samen te werken met collega’s én cliënten om voor de beste resultaten te zorgen

Arbeidsvoorwaarden
FamilySupporters werkt in verschillende sectoren en heeft dus een geheel eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Je
kunt zelf je werktijden en –plekken bepalen, we bieden interne opleidingen en geloven in een werkweek van
maximaal 36 uur. Hierbij zorg je, in overleg met je collega’s, zelf voor evenwicht tussen werk en privé. De kunst is
natuurlijk dat we samen goed werk leveren. Dat gaat het beste als wij als professionals ook goed in het leven staan.
Wij hebben ons eigen arbeidsvoorwaardenreglement dat pas bij onze manier van werken en bij het maatwerk dat wij
ook onze collega’s bieden. Onze salarissen zijn marktconform. Je ontvangt een flexbudget van 8% dat je mag
inzetten voor extra salaris, de sportschool, opleidingen of extra vakantiedagen.
Interesse?
Ben jij systeemtherapeut en word je enthousiast van ons verhaal? Dan praten we graag verder! Neem voor meer
informatie of een (verkennend) gesprek contact op met:
Annesofie Bakema, directeur FamilySupporters Regio Alkmaar
annesofie@familysupporters.nl

