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Over Co-eur, centrum voor obesitas en eetstoornissen
Co-eur is een innovatieve specialistische GGZ-instelling die zich richt op de multidisciplinaire behandeling
van eetstoornissen en psychische problematiek met co-morbide obesitas.
Co-eur beschouwt het als haar missie een toonaangevend behandel-, kennis- en expertise-centrum te zijn
op het gebied van eetstoornissen en daarmee gepaard gaande andere psychische problematiek die
(ernstig) overgewicht en metabool syndroom als gevolg hebben. Deze psychische en fysieke problemen
houden elkaar veelal in stand en versterken het klachtenbeeld. Co-eur wil zowel voor het individu, de
groep als de samenleving resultaatgerichte duurzame oplossingen bieden.
Co-eur is onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk.Zorg van de Zaak levert alle dienstverlening die
nodig is de medewerkers van onze opdrachtgevers gezond aan het werk te houden. Binnen onze
organisatie werken alle specialisten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg.
Wat ga je doen?
Als psychomotorisch therapeut ben je werkzaam op een van onze locaties . Naast het contact met de
cliënten, werk je mee aan de doorontwikkeling van onze behandelmethoden. Jouw vooronderstellingen,
ideeën en onderzoek worden niet in de wind geslagen.
Je maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam en bent mede verantwoordelijk voor het leveren
van zorg aan cliënten, die primair een eetstoornis hebben. Op basis van ervaring en interesse verzorg je
de groepsbehandeling, de individuele begeleiding van enkele cliënten en het nazorgprogramma.
Daarnaast heb je kennis van diverse PMT-methodieken en basiskennis van het psychoanalytische,
gedragstherapeutische en leertheoretische referentiekader en van lichaamsgerichte vormen van
psychotherapie.
Dit zijn je hoofdtaken:
 Uitvoeren van de individuele intake, de groepsbehandeling en de diverse onderdelen hiervan;
 Het inzetten van psychomotorische therapie in de groep;
 Het inzetten van psychomotorisch therapie bij individuele trajecten;
 Uitvoeren van het nazorgprogramma van cliënten;
 Bijwonen van en een bijdrage leveren aan het multidisciplinair overleg van het behandelteam;
 Bijhouden van dossiervoering in het EPD.
Wat breng je mee?
 Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding HBO PMT;
 Je beschikbaarheid is 16 uur per week;
 Je bent flexibel, neemt initiatief, creatief en kunt gemakkelijk contacten leggen;
 Je hebt affiniteit met groepsbehandeling en bent vertrouwd met groepsdynamische processen;
 Je hebt een stabiele persoonlijkheid, bent betrokken en gedreven in je werk.
Wat bieden wij?
Wij vinden het belangrijk, dat je kunt werken op de manier die jij prettig vindt en dat je past binnen de visie
van CO- EUR het team waarvan je deel uitmaakt. De sfeer bij Co-eur laat zich omschrijven als inspirerend,
warm, loyaal en hard werken. De baan die wij vacant hebben is uitdagend, biedt veel variatie en daagt je
uit op de gebieden productiviteit en zorgvuldigheid.
Wij bieden een marktconform salaris, gebaseerd op de GGZ CAO en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, o.a. goede pensioenregeling, uitstekende opleidingsmogelijkheden en een
collectieve zorgverzekering. De vacature is voor 16 uur per week, startend met een jaarcontract met
uitzicht op verlenging.
Interesse?
Herken jij jezelf in dit profiel en wil jij graag voor ons werken? Stuur dan jouw CV en motivatie naar
sollicitanten@zorgvandezaak.nl t.a.v. Jolanda Schuringa (HR adviseur).

