Kinder- en Jeugd Psychiater Klinische Eetstoornis
Afdeling
Met spoed gezocht Kinder- en Jeugd Psychiater of een zeer ervaren Klinisch Psycholoog | 24-32
uur per week | Meibergdreef 5, Amsterdam
Zoek jij verdieping in je volgende stap als Kinder- en Jeugdpsychiater? Heb jij interesse in een
behandelgroep voor jongeren met een eetstoornis? Wil je niet alleen inhoudelijk werk doen, maar
ook bouwen met een team om de beste zorg te leveren? Dan zit je bij Levvel op de juiste plek!
Waar ga je aan de slag?
Levvel helpt kinderen, jongeren en gezinnen met ernstige problemen weer op weg. Met alle hulp
onder één dak: van opvoedondersteuning tot hoog complexe psychiatrische zorg. Daarbij kijken we
altijd wat kinderen, jongeren en gezinnen écht nodig hebben. Daar passen we onze begeleiding en
behandeling op aan. Ook als dat betekent dat we van de regels moeten afwijken. We werken
intensief samen en leren van elkaar. Zo blijven we onszelf steeds vernieuwen.
Deze klinische afdeling is gewoon in Amsterdam, maar heet wel San Francisco. Deze dag- en
nachtbehandeling is gericht op eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa of
eetstoornis niet anders omschreven. De behandeling is er op gericht dat jongeren onder
begeleiding van de sociotherapeuten hun eetgedrag normaliseren, hun behoefte aan compenseren
onder controle krijgen en het sociale leven weer oppakken. Dit wordt onder andere door middel van
psycho-educatie, psycho-motore therapie, creatief beeldend therapie en met behulp van een
ervaringsdeskundige gedaan.
Wat ga je doen?
Wij bieden 24/7 behandeling aan gemiddeld 8 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Ons team
bestaat uit sociotherapeuten, een kinder- en jeugdpsychiater (behandelverantwoordelijke), een arts
assistent, een diëtist, een systeemtherapeut en vaktherapeuten. In jouw functie ben je niet alleen
inhoudelijk verantwoordelijk, er ligt ook een rol weggelegd om samen met de teamleider met het
team te bouwen, om kennis te delen en te borgen. Zodat je collega’s het beste uit zichzelf kunnen
halen en dit ten goede komt in de zorg aan onze jongeren.
Uiteraard is geen dag hetzelfde, maar dit ga je in ieder geval doen:
●

Uitvoeren van intake en indicatiestelling; psychodiagnostiek/ procesdiagnostiek;

●

bieden van begeleiding en behandeling waaronder verschillende vormen van psychotherapie
en medicatiebehandeling van kinderen en hun gezinnen;

●

zorg dragen voor een goede verslaglegging;

●

regie voeren op het behandelproces bij cliënten in jou caseload;

●

geven van onderwijs en supervisie aan stagiaires en opleidelingen;

●

fungeren als achterwacht tijdens 24-uurs diensten waarbij je supervisie geeft aan de
dienstdoende artsen.

Jij hebt:
●

Een BIG-registratie als kinder- en jeugdpsychiater;

●

kennis van recente ontwikkelingen binnen het vakgebied en gericht op het bijhouden ervan
door middel van bijscholing;

●

ervaring in het geven van werkbegeleiding en supervisie;

●

expertise en kennis op het gebied van eetstoornissen (is een grote pré).

Waarom Levvel?
●

Je werkt binnen een Academische instelling met TOP GGZ erkenning; dit is bijvoorbeeld
merkbaar door wekelijkse referaten waar onderzoek wordt gepresenteerd of verdiepende
casuïstiek besprekingen zijn;

●

je krijgt de ruimte en vrijheid om je werk binnen de kaders vorm te geven, zo heb je regie op
je eigen werk;

●

je werkt samen met diversen afdelingen binnen Levvel en ketenpartners zoals onder meer:
Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, Samendoen teams,
Ouder en Kind teams, GGZ-instellingen en GGD;

●

je kunt deelnemen aan verschillende expertisegroepen en bent onderdeel van de Medische
Staf-KJP, met aan groot aantal collega’s;

●

er zijn binnen Levvel nog verschillende deelaanstellingen mogelijk;

●

je hebt een betekenisvolle baan waarin je je met ruim 2000 collega’s dagelijks inzet voor
betere jeugdhulp.

Verder krijg je bij ons:
●

Arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ;

●

een salaris van min € 5.318 tot max. € 9.294 (AMS);

●

een tijdelijk of een jaarcontract met mogelijkheid tot verlening, we nemen jouw wensen hierin
mee;

●

je kunt binnen Levvel in dezelfde functie op verschillende afdelingen werken, waardoor
verbreding van je vakgebied mogelijk is;

●

een inspirerende, dynamische en academische werkomgeving met specialistische kennis en
aandacht voor onderzoek, opleiding en innovatie;

●

de mogelijkheid tot verdieping en verbreding in jouw vakgebied.

Enthousiast? Solliciteer direct en wij plannen een kennismakingsgesprek in!
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Maartje van der Velden beantwoordt ze graag: 0642985898. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Mail dan met werving en selectie:
werk@levvel.nl. Maak je interesse zo snel als mogelijk bekend, we hebben urgentie om deze
vacature vervuld te krijgen.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Want: hoe
diverser onze organisatie, hoe beter onze zorg en hulpverlening. We streven dus naar een
personeelsbestand dat een afspiegeling is van de jongeren en gezinnen die wij begeleiden en
behandelen. Met alle verschillen.

