MDFT-therapeut
PROKINO ZORG ROTTERDAM
✔ Help jij graag jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar en hun gezin bij het realiseren van hun
✔

✔

plannen, dromen en ambities?
Heb je zin om mee te bouwen aan een nieuw MDFT-team?
Ben je een gecertificeerd MDFT-therapeut en heb je een geldige SKJ-registratie?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze locatie Rotterdam IJsselmonde zoeken wij een MDFT-therapeut. We beginnen daar in oktober een tweede
MDFT-team en zijn op zoek naar collega’s voor 24-32 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

MDFT toepassen bij jongeren en hun ouder(s) om probleemgedrag te verlichten of te verhelpen
Je werkt outreachend en met de verschillende systemen, houdt je bezig met case-management en
bemoeizorg
Je werkt nauw samen met de teammanager en krijgt supervisie van de MDFT-supervisor
Je creëert therapeutische allianties met de jongere, met de ouders en met anderen buiten het gezin
Je denkt mee over de positionering van MDFT bij Prokino Zorg, Thuis Team Jeugd en de regio Rotterdam

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste jeugdhulp
bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris conform cao Jeugdzorg schaal 9 of 10 (€ 2503-4092 per maand bij 36 uur per week)
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op
bijna 170 locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl/zorg

Meer weten of reageren?
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Eva de Lange (tot 18 april) of Boris Dumfries (na 18 april)
via: 010-497 27 27. Spreekt de functie je aan? Stuur dan voor 1 mei een korte motivatie en je cv naar :
werken010zorg@prokino.nl met als onderwerp: MDFT Therapeut

We zien uit naar je reactie!
Margriet:
“Als relaties in een gezin zo verstoord raken,
gaat een gevoel van onmacht overheersen.
Het is mooi om te zien hoe je dat met MDFT
kunt doorbreken.”

