
Haviq is op zoek naar
nieuwe toppers!

* Systeemtherapeutisch werker / talentbegeleider

Als systeemtherapeutisch werker /talentbegeleider ben je betrokken bij een van onze
thuiszittersgroepen. Je bent als groepsbegeleider het aanspreekpunt voor de 
jongeren, hun ouders en scholen en werkt samen met de jongeren aan de doelen uit
het zorgplan. Je geeft samen met de andere begeleiders de begeleiding binnen de 
groep vorm. Daarnaast ben je inzetbaar om met systemische vraagstukken aan de slag 
te gaan. Als systemisch werker versterk je de verbindingen tussen de jongere, het 
gezin en de omgeving. 

We zoeken iemand voor 16-20 uur, waarbij de vrijdag een vaste dag is. De overige
uren zijn flexibel in te delen. Inschaling volgens de CAO Jeugdzorg. 

* Vaktherapeuten

Als vaktherapeut geef je door inzet van drama, beweging, muziek en/of creatieve 
werkvormen invulling aan de ambulante begeleiding. Je werkt individueel met de 
kinderen/ jongeren of in klein groepsverband, waarbij jouw inzet een waardevolle
aanvulling vormt op de reguliere behandeltrajecten. 

Het betreft opdrachten op ZZP-basis.

* GZ-psycholoog / Orthopedagoog-Generalist

Als regie-behandelaar ben je betrokken bij de meest complexe situaties. Je 
ondersteunt je collega’s in het opstellen en uitvoeren van de behandeling. Heb je 
interesse in en ervaring met de behandeling van trauma en daarbij oog voor de 
impact op het hele systeem dan willen we heel graag kennis met je maken.

We zoeken iemand die minimaal 2 dagen beschikbaar is. Inschaling volgens de CAO 
Jeugdzorg. 

We zijn op zoek naar medewerkers die gedreven, authentiek, autonoom en tegelijkertijd een
echte teamplayer zijn. Die niet bang zijn om, vanuit verbinding, liefdevol te confronteren. Die 
over een gezonde dosis humor beschikken en creatief zijn in denken en doen. 

Ben jij de topper die wij zoeken? Aarzel dan niet! Stuur je motivatie en CV uiterlijk 18 maart naar
info@hartvooriq.nl

Meer informatie over de organisatie en ons aanbod kun je vinden op www.hartvooriq.nl

Bij Haviq proberen we dagelijks het verschil te maken voor de hoogbegaafde kinderen, 
jongeren, hun ouders, maar vooral ook voor de medewerkers van onze organisatie. Dat 
doen we door inzet van kwalitatief hoge zorg en kundige, bevlogen medewerkers. 
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