Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) behandelt patiënten bij wie om medische, tandheelkundige of
psychologische redenen een speciale behandeling vereist is. Binnen de vakgroep Psychologie is een vacature
ontstaan voor een:

Orthopedagoog generalist
15,5 uur per week
De functie:
Het betreft patiënten met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking in alle leeftijdscategorieën, die niet
behandelbaar zijn in de reguliere praktijk als gevolg van hun beperking, angst en/of psychiatrische problematiek. De
orthopedgoog draagt door middel van diagnostiek, indicatiestelling, interventies (behandeling en begeleiding) en
coaching van medewerkers bij aan het behandelbaar maken van deze patiënten. Je bent werkzaam binnen een
multidisciplinair behandelteam en maakt deel uit van de vakgroep Psychologie.
Gevraagd:
 Je bent orthopedagoog generalist.
 Je kunt goed zelfstandig werken in een nauw samenwerkend team, waarbij de patiënt centraal staat.
 Je hebt ervaring met cognitieve gedragstherapie, EMDR en systemisch werken.
 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 Je bent flexibel, inlevend en beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen.
 Je bent enthousiast en vindt het prettig intensief samen te werken met andere disciplines.
 Je hebt affiniteit met medische psychologie en ervaring met mensen met een verstandelijke beperking.
Wij bieden:
 Een dienstverband van 15,5 uur per week.
 Een uitdagende werkomgeving en het werken met bijzondere patiëntengroepen.
 Mogelijkheid tot het vergoeden van kosten van bij- en nascholing.
 De SBT volgt de CAO voor de Zorgverzekeraars en kent een pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 De functie is ingeschaald in salarisschaal 12 en 13 van de CAO voor de Zorgverzekeraars. Wij kennen tevens
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.
Over SBT:
Nederland kent in totaal 17 centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT). SBT is daarvan de grootste en behandelt al
meer dan 30 jaar patiënten die niet in een gewone tandartsenpraktijk behandeld kunnen worden. SBT speelt hierin
een belangrijke maatschappelijke rol. Voor het profiel van SBT en verdere achtergronden verwijzen we graag naar de
SBT website (www.sbt.nl) onder de rubriek “over ons”.
Alle activiteiten zijn gericht om inhoud te geven aan onze visie ‘Zorg op maat, in goede handen’.
Sollicitatie:
Graag zien we je motivatiebrief en cv per mail tegemoet aan personeelszaken@sbt.acta.nl. Voor meer informatie of
vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Natasja Dijkans (HR manager) n.dijkmans@sbt.acta.nl of Luti
Hartong-Taguaba (Hoofd TG/TGe).

