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Multi Systeem Therapeut (m/v)
36 uur per week
Over de Heldringstichting
Stichting Ottho Gerhard Heldring en Ambulatorium (de Heldringstichting) is een behandelcentrum ter
observatie, diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en risicomanagement van jongeren (en hun gezin)
met een ernstig ontwikkelingsrisico. Kenmerkend is dat hun problemen in belangrijke mate worden
veroorzaakt en in stand gehouden door trauma, hechtings- en identiteitsproblemen, welke zich uiten
in ernstige gedragsstoornissen.
Het doel van de Heldringstichting is jongeren weer volwaardig te laten participeren in de samenleving,
ondanks een moeilijke start door een ernstig verstoorde ontwikkeling.
Op de Heldringstichting wordt gewerkt in een trauma geïnformeerde omgeving, waarin schadebeperking en een gewone ontwikkeling voor de kinderen en jongeren weer ruim baan krijgen.
De Heldringstichting maakt, samen met Stichting De Rooyse Wissel in Venray, Bijzonder Jeugdwerk
in Deurne en Stichting Pactum Jeugd- en Opvoedhulp in Arnhem, deel uit van de CONRISQ Groep.

Functiebeschrijving
MST is een home based programma voor ernstig anti-sociale jongeren en hun gezinnen. Het
programma is ontwikkeld in de VS door S. Henggeler e.a. en is bewezen effectief: een intensieve
behandeling in de natuurlijke leefomgeving van de jongere voorkomt uithuisplaatsing, verbetert het
pro-sociale gedrag en vermindert delictrisico’s. De behandeling is integraal en richt zich op alle
risicofactoren in de diverse systemen waarvan de jongere deel uit maakt: gezin, familie, buurt,
school, vrienden (zie ook: www.mstservices.com).
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met ervaring en deskundigheid m.b.t. deze doelgroep, die
bereid is zich te bekwamen in de werkwijze van MST. Een MST-therapeut heeft een caseload van 4
tot 5 gezinnen; een MST behandeling duurt 3 tot 5 maanden. Het draaien van een 24-uurs
bereikbaarheidsdienst ca. eens in de 4-5 weken, valt binnen de uitvoering van de functie.

Functie-eisen











een afgeronde wetenschappelijke opleiding in de psychologie of pedagogiek of een hogere
beroepsopleiding (bv MW, SPH) met voortgezette opleiding (bv systeemtherapie, SPV, IAG);
voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een afgeronde opleiding tot MST-therapeut en ervaring
met MST maar ook kandidaten zonder deze opleiding en/of ervaring nodigen wij uit om te
solliciteren. Een opleiding tot MST-therapeut kan dan alsnog worden gevolgd;
bereidheid tot bijscholing in het MST model, wekelijkse taakgerichte teamsupervisie;
ervaring en affiniteit met een systeemgerichte en/of cognitief gedragstherapeutische werkwijze;
flexibele werktijden aangepast aan de behoeften van de gezinnen;
een goed analytisch vermogen, sterke interpersoonlijke vaardigheden, een grote inzet,
gerichtheid op competenties en ontwikkeling, creativiteit en gezond verstand;
goede beheersing van de Engelse taal t.b.v. het regelmatig lezen van Engelstalige artikelen en
het (beperkt) schrijven van Engelstalige verslaglegging;
in bezit van rijbewijs en auto;
woonplaats: regio Arnhem/Nijmegen is een pré;
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beschikbaar voor 36 uur per week.

Wij bieden



een boeiende, uitdagende en zelfstandige baan;
de mogelijkheid om therapie te bieden aan jongeren met ernstige gedragsproblemen en vooral
hun systeem (ouders en betrokken derden) er omheen, gebaseerd op gezins- en
gedragstherapie;
training, behandeling en supervisie volgens het MST model;
salariëring conform CAO-Jeugdzorg;






De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie tijdelijk aangegaan met het vooruitzicht deze
uiteindelijk om te zetten naar onbepaalde periode.

Solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief en CV onder vermelding van de vacaturenaam uiterlijk 27 augustus 2017
aan: De Heldringstichting, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 1, 6670 AA Zetten of per mail via
vacatures@ogheldring.nl.
Let op: De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 29 augustus, de tweede
sollicitatiegesprekken op 31 augustus en aansluitend zal het arbeidsvoorwaardengesprek op diezelfde
dag plaatsvinden. Wij streven er nadrukkelijk naar om de procedure vóór 1 september 2017 af te
ronden.
Voor meer specifieke informatie over deze functie kun je terecht bij mevrouw M. Pastoors, MSTsupervisor, tel. 06-45584232, of bij mevrouw S. Legtenberg, programmamanager MST, via 0645582798.

Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de procedure.
Detachering binnen de Conrisq groep behoort tot de mogelijkheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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