Vacature gedragsdeskundige - traumaspecialist
Fulltime 36 uur
Standplaats: Herpen
Organisatie
Hulphond Nederland is een stichting die zich ten doel stelt hulphonden op te leiden voor
mensen met een lichamelijke beperking, epilepsie, posttraumatische stressstoornis
(PTSS) en jongeren met gedragsproblemen. Hulphond Nederland wil de zelfstandigheid
van deze mensen vergroten en deelname aan de samenleving bevorderen.
Doel en inhoud van de functie
Als gedragsdeskundige - traumaspecialist werk je binnen de unit Plaatsing Hulphonden
en rapporteer je aan het Hoofd Plaatsing Hulphonden. Je beschikt over praktijk ervaring
met het werken met de doelgroep waardoor je jezelf kunt inleven in wat het betekent om
een trauma te hebben. Je weet hoe je een gesprek hierover moet voeren.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
-

-

Participatie in de intake procedure
Je verzorgt samen met collega’s de intakes. Wat concreet betekent dat je de
problematiek van de cliënten die in aanmerking willen komen voor een hulphond
bespreekt én vertaalt, om gezamenlijk te bepalen of de cliënt in aanmerking komt
voor een traject tot het plaatsen van een Hulphond.
Inschatting maken van contra-indicaties
Inschatting maken van de invloed van co-morbide problematiek
Vertaalslag kunnen maken gericht op de praktijksituatie
Ondersteuning van collega’s en begeleiden van intervisie bijeenkomsten
Kennis delen met collega’s in bijeenkomsten

Plaats in de organisatie
Je maakt deel uit van de unit Plaatsing Hulphonden
Functie-eisen
Om deze functie succesvol te kunnen uitoefenen gelden de volgende functie-eisen:

Kennis op HBO-denk niveau

Beschikken over de juiste kennis van de symptomatologie op het gebied van PTSS en
persoonlijkheidsproblematiek

aantoonbare vakkennis en ruime ervaring op het gebied van trauma en
traumabehandeling

aantoonbare vakkennis en ruime ervaring op het gebied van psychische
aandoeningen in het algemeen

Minimaal 5 jaar professionele werkervaring

Stevige persoonlijkheid

No-nonsense mentaliteit en realist

In staat tot het nemen van beslissingen op het vlak van indicering en contraindicering

Grote affiniteit met honden

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je bent integer en resultaatgericht.
Woorden als zelfstarter, dienstverlenend en teamspeler zijn op je lijf geschreven.
Binnen Hulphond Nederland wordt gewerkt op basis van talenten en competenties. In dit
kader gelden een aantal vaardigheden waarover iedere medewerker binnen de stichting
dient te beschikken. De vaardigheden die nodig zijn om de functie van
gedragsdeskundige / traumaspecialist succesvol te kunnen vervullen zijn:

betrokkenheid/verantwoordelijkheid;

ondernemend;

samenwerken;

kennis/kwaliteit;

stijlflexibiliteit;

communicatiekracht;

initiatief;

klantfocus.
Begindatum
Zo spoedig mogelijk.
Aantal dagen
5 werkdagen, het betreft een fulltime functie.
Bijzonderheden
-

Bereidheid om zo nu en dan op een zaterdag te werken

-

Het betreft een ambulante functie (geheel Nederland)

-

Indien het werk het vraagt, flexibel in werktijden

Beschik jij over de juiste talenten en voldoe je aan de hierboven genoemde functieeisen?
Dan komen we graag met je in contact.
Reageren doe je via mail vóór 9 september 2019 aan:
Hulphond Nederland
T.a.v. Anja Wijdeven, manager HR
Postbus 24, 5373 ZG HERPEN
Tel. 0486-411878
a.wijdeven@hulphond.nl

