Voor het Behandelcentrum Kinderen, in Arnhem, team “Hercules”
zoeken wij per direct een

Sociotherapeut B
gemiddeld 30 uur per week
Het Dr. Leo Kannerhuis is hét landelijk Expertise- en Behandelcentrum dat mensen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving helpt door gespecialiseerde behandeling, en door onderzoek en innovatie.
Dit met als doel, dat zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en op hun eigen wijze kunnen deelnemen aan
de samenleving.
Wie zijn wij?
Binnen het Behandelcentrum Kinderen hebben we een gedifferentieerd behandelaanbod voor kinderen (tot en
met 12 jaar) met complexe autismeproblematiek en co-morbiditeit. We werken vanuit de visie dat een kind bij
voorkeur thuis opgroeit, waarbij het vanzelfsprekend is dat de hele omgeving van het kind zoveel mogelijk bij
de behandeling betrokken wordt. Pivotal Response Treatment (PRT) is de centrale behandelmethodiek binnen
het Behandelcentrum Kinderen.
Wat doen wij?
De behandeling wordt vormgegeven in modulair opgebouwde, transmurale behandelpaden. Ambulant waar
het kan en klinisch waar het moet, is vertrekpunt van de behandeling. Naast handelingsgerichte diagnostiek
zijn training, scholing en therapie in een therapeutisch leefklimaat integrale onderdelen van de behandeling.
Er wordt intensief samengewerkt met scholen voor speciaal onderwijs en ook met andere partners in de
Geestelijke Gezondheidszorg.
Binnen het Behandelcentrum Kinderen wordt gewerkt vanuit drie teams: Team 1 voor jonge kinderen,
Team 2 voor oudere kinderen en Team 3 voor intensieve behandelingen. Elk team is multidisciplinair
samengesteld en heeft één klinische groep, meerdere deeltijdgroepen, en ambulante gezinsbehandeling.
Wat houdt de functie in?
De functie van Sociotherapeut B werkt binnen het Team 3 kind en systeem ten behoeve van de klinische groep
Hercules. In deze groep zijn 6 kinderen in behandeling die veel individuele ondersteuning nodig hebben. De
kern van de behandeling wordt gevormd door de milieutherapie aangevuld met groepsgewijze trainingen en
individuele PRT training. Er wordt intensief samengewerkt met ouders/verzorgers. Kinderen gaan overdag naar
school, meestal SG de Brouwerij, waarmee intensieve samenwerking is.
Wat zijn je werkzaamheden?
 Het uitvoeren van de behandeling, training, begeleiding en verzorging van cliënten/groepen cliënten en het
leveren van een bijdrage aan het opstellen en evalueren van behandelplannen.
 Het uitvoeren van persoonlijk begeleiderschap en het onderhouden van contact met ouders, ook thuis, en
leerkrachten op school.
 Het volgens rooster verrichten van alle voorkomende diensten in de 24 uurs zorg.
 Het werken in een hecht team, participeren in multidisciplinaire overleggen en het participeren in
behandelplanbesprekingen.

Wat vragen we van jou?
 Je beschikt over relevante ontwikkelingspsychologische kennis op HBO-niveau (HBO-V, SPH, Pedagogiek)
- Cono-beroep vereist- aangevuld met specifieke vakkennis van autisme.
 Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.
 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met psychiatrie / ASS.
 Je hebt affiniteit met kinderen en bent in staat tot systemisch werken.
 Je hebt een stevige persoonlijkheid en kunt omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag.
 Je hebt sterke sociale vaardigheden, dat wil zeggen: duidelijke en ook tactvolle manier van communiceren.
 Je bent besluitvaardig, hebt een positieve instelling en een stevige persoonlijkheid.
 Opleiding tot PRT level 3 strekt tot aanbeveling.
Wat bieden wij?
De functie is in principe voor onbepaalde tijd. Nieuwe medewerkers krijgen allereerst een
arbeidsovereenkomst voor één jaar. De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de
Geestelijke Gezondheidszorg (FWG 45).
Meer informatie?
Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw I. Nierop (manager Behandelcentrum Kinderen)
tel. 026-3333037 en/of mevrouw J. van Lent, gedragswetenschapper en/of de heer L. van Iersel,
sociotherapeut A, beiden bereikbaar op tel. 026-3397462.
Heb je interesse?
Mail vóór 23 februari je sollicitatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Thirza Teunissen, P&O functionaris,
aan afdeling P&O, sollicitaties@leokannerhuis.nl.
Je ontvangt altijd een automatische ontvangstbevestiging; wanneer je deze niet ontvangt vragen we je contact
op te nemen met afdeling P&O tel. 026-3333037.

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

