De organisatie
Wij zijn actief op de overgangen van onderwijs, arbeid en zorg en onderscheiden ons door de
deskundige, multidisciplinaire en persoonlijke aanpak. Wij houden ons bezig met (toegepast)
psychologisch onderzoek, begeleiding en arbeidstoeleiding bij/voor (kwetsbare) mensen.
Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, scholen, gemeenten en UWV. Momenteel werken er ca.
32 mensen bij Mind at Work.

Toe aan een nieuwe uitdaging?
Voor team Almeerkans zijn wij op zoek naar een nieuwe pittige collega. Bij Almeerkans bieden
wij jongeren, in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar, die bekend zijn met gedrags-, motivatie, leeren/of psychische problematiek een plek om samen te werken aan een stabiele toekomst en
betere kansen op de arbeidsmarkt.
Wij zijn op zoek naar jou! Een ervaren, pittige en proactieve

Psycholoog /orthopedagoog (24u pw)
De werkzaamheden:
Als psycholoog/orthopedagoog zorg jij ervoor dat de jongeren in een veilige (leer)omgeving de
mogelijkheid krijgen om aan hun toekomst te werken. Geen dag is hetzelfde bij Almeerkans. Een
greep uit de werkzaamheden:
 je bent betrokken bij de toeleiding van de deelnemers (plaatsingscommissie), voert de
intakegesprekken en stelt de trajectplannen op.
 je verzorgt de nabespreking van psychologische onderzoeken en bied psychologische
begeleiding voor de jongere en ontwikkelt en geeft gedragstrainingen voor ouders.
 ook onderhoud je contact met het netwerk rondom de jongere (o.a. ronde tafelgesprekken)
en de opdrachtgever; familie, hulpverlenende instanties, school en mogelijk andere
betrokkenen;
 voor de collega’s, consulenten en docenten, ben je sparringpartner en je begeleidt
stagiaires;
 dit alles leg je vast in de bijbehorende administratiesystemen.
Wij zoeken:
een collega die affiniteit en ruime ervaring heeft met deze doelgroep. En daarnaast:
 een afgeronde WO master klinische ontwikkeling psychologie of orthopedagogiek (SKJ
geregistreerd), in bezit van BAPD aantekening en bij voorkeur met CGT opleiding;
 ervaring met psychodiagnostisch onderzoek, psychologische begeleiding en training;
 communicatief sterk, goed kunnen luisteren en overtuigingskracht;
 snel motiverend en oplossingsgericht kunnen schakelen én handelen;
 analytisch denkend, creatief en inventief;
 zich sterk kunnen oriënteren op netwerken (onderwijs en zorg);
 ervaring met (registratie in) cliëntvolgsystemen en Microsoft Office.
Wij bieden:
een open en dynamische organisatie met een professioneel en enthousiast team waarin zowel
aandacht is voor wetenschappelijke inzichten als voor de praktische toepasbaarheid. Verder:
 een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week
 salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, inschaling marktconform
 prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Wil je meer informatie over deze uitdagende functie? Neem dan contact met ons op en vraag naar
Abbygail Lapar of Annelou van der Lee. Of mail je motivatie en cv vóór 1 juli 2021 naar
joke.vanderloon@mindatwork.org, telefoonnummer: 036 - 546 95 70.

