Ex Aequo Centrum voor Psychodiagnos8ek & Behandeling in Zwolle hee? een simpele ﬁlosoﬁe: Iedere cliënt is
een gast en met gasten ga je op basis van gelijkwaardigheid om. Dat begint bij de ontvangst. Cliënten voelen
zich welkom en er wordt naar ze geluisterd. De cliënt moet zich op zijn gemak voelen bij de behandelaar en de
organisa8e. Samen bepalen we wat er nodig is en hoe en waar we dat gaan doen. Is het handig om op school/
werk of thuis af te spreken dan doe we dat. Ex Aequo is sinds mei 2020 onderdeel van MoleMann Mental
Health.
Deze ﬁlosoﬁe is uiteraard ook van toepassing op onze medewerkers. Jij bepaalt zelf je werk8jden. Wil je thuis
zaken voorbereiden/uitwerken of liever ‘s avonds werken, het is allemaal mogelijk. Heb je ideeën over
groepstrainingen of wil je je collega’s kennis laten maken met jouw specialisa8e: We horen het graag.
Al dit moois komt natuurlijk niet voor niks: we werken gepassioneerd en met grote inzet. Je hebt een brede
deskundigheid en deelt je kennis graag met collega’s. We zijn een klein team en werken veel samen. Naast je
taak als behandelaar zal je ook werken als regiebehandelaar en stuur je de behandelaren aan. Je bent
medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de te leveren zorg. Je hebt een belangrijke inbreng in MDO’s,
intervisie en je neemt de werkbegeleiding van een aantal collega’s voor je rekening.
De doelgroep van Ex Aequo is breed en als gevolg hiervan is de problema8ek divers. We behandelen cliënten
tussen de 4 en de 70 jaar. We sluiten weinig uit maar onze professionele aZtude draagt er zorg voor dat we
ook onze beperkingen kennen en zo nodig doorverwijzen en/of intensief samenwerken met andere
organisa8es.
Voor onze ves8ging in Zwolle zoeken we een nieuwe collega om ons team te versterken:
Psychiater Kind- en Jeugd
(4-8 uur per week)
Waar zijn wij naar op zoek?
•

Ruime ervaring met kinder- en jeugdpsychiatrie, mogelijkerwijs om af en toe op het gebied van
volwassenen exper8se toe te voegen;

•

Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;

•

Een regiebehandelaar met een grote mate van zelfstandigheid en autonomie;

•

Laagdrempeligheid en betrouwbaarheid naar pa8ënten, collegialiteit naar collega’s;

•

Crea8viteit en innova8e m.b.t. inhoud van behandelingen en vormgeven aan beleid;

Wij vragen van jou?
•

Inschrijving in het BIG register;

•

Minimaal 2 referen8es;

•

Verklaring omtrent gedrag.

Wat mag jij van ons verwachten?
Ex Aequo is een ﬁjne werkgever met een grote diversiteit aan cliënten. Ex Aequo is klein, bijzonder en gericht
op innova8e en verbetering als deze ten bate is van de cliënten, de geboden behandeling en de werkprocessen.
We zijn onderdeel van MoleMann Mental Health waarmee er genoeg ontwikkelingsruimte is om kennis uit te
wisselen.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de cao GGz (Salarisschaal Medisch Specialisten).
Bij wederzijdse tevredenheid volgt na 1 jaar dienstverband een vaste aanstelling.
Ex Aequo is onderdeel van MoleMann Mental Health

Kom jij ons team versterken?
Als bovenstaande je aanspreekt, nodigen wij je uit om te solliciteren. Je sollicita8e (met cv) kun je mailen
naar sollicita8e@molemann.nl
Voor meer informa8e kun je contact opnemen met Rineke de Kimpe via rineke@exaequo.care, meer informa8e
is te vinden op hfps://www.exaequo.care/
Acquisi8e naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ex Aequo is onderdeel van MoleMann Mental Health

