Vacature Systeemtherapeut/Relatietherapeut
Locatie Delft
ZZP/Parttime
De Deltazon “ persoonlijk, praktisch, gericht op jouw potentie” is op zoek naar
samenwerking met een kundige, zelfstandige systeemtherapeut/relatietherapeut,
in de regio Haaglanden, locatie Delft. Je komt te werken in een kleinschalige, jonge
praktijk met ambitie om uit te breiden en kwalitatief sterke zorg te verlenen aan
(jong)volwassenen, kinderen, gezinnen en stellen. Door de stijging in
gezinsproblematiek en steiging in aanmeldingen voor relatietherapie zijn wij op
zoek naar uitbreiding. Als behandelaar ben je vooral verantwoordelijk voor eigen
caseload en het coordineren van zorg in samenwerking met
gemeente/verwijzer/anderen hulpverleners. De focus ligt op effectieve en
kwalitatief goed behandeling, die zo ook ervaren wordt door elke deel van het
systeem.
Van jou als kandidaat vragen wij dat je bereid met ons op reis te gaan op zoek naar
de beste plek voor zelfstandige praktijk in de huidige maatschappij en
ontwikkelingen in de hulpverlening en hierin actief mee te denken vanuit de eigen
professie.
Uiteraard heb je kennis van procedures en protocollen met betrekking tot het
vakgebied en landelijke regelgeving. Ervaring met het voeren van je eigen praktijk
en/of het werken zal zelfstandige is een pre. Verder voldoe je aan de volgende
eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde opleiding tot systeemtherapeut
Registratie NVRG/SKJ
Ervaren behandelaar volwassenen/jeugd
Ervaring in de GGZ
Afgeronde EFT opleiding is een pre.
Affiniteit met systemisch en cultureel sensitief werken
Bereid mee te bouwen aan de professionele ontwikkeling van de praktijk

Wat bieden wij:
In de Deltazon staat een goede samenwerking voorop zodat we op tijd en effectief
ondersteuning kunnen bieden voor de mensen die zich aanmelden bij ons. Daarom
houden we korte lijntjes, kun je werken op flexibele tijden die passen bij de vraag

binnen de praktijk, en is er ruimte mee te denken over hoe De Deltazon nog beter
haar plek kan innemen binnen Delft. Je wordt deel van een groeiende praktijk met
ruimte voor ambitie en omdenken. Verder bieden wij;
•
•
•
•
•

Flexibele uren en werkdagen.
Ruimte voor initiatief en individuele werkstijl.
Er wordt gewerkt vanuit een ruime en uitgeruste praktijk.
Samenwerking in een multidisciplinair team.
Variabele doelgroep/intensiviteit.

Ben jij de enthousiaste, betrokken kandidaat die wij zoeken?
Dan kun je contact opnemen via info@dedeltazon.nl
Sluitingsdatum vacature 23 Maart 2021

