Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) is het coördinatiebureau voor de verslavingszorg op Curaçao. Op een professionele en
daadkrachtige wijze en in samenwerking met lokale en internationale partners, heeft de FMA gefaseerd een integraal zorgcircuit voor
het eiland opgebouwd. De FMA initieert nieuwe ontwikkelingen in de begeleiding van de verschillende categorieën verslaafden. De
FMA werkt op dit moment hard aan optimalisatie van haar activiteiten, met name de behandeling en begeleiding van jongeren.
De afdeling Ambulante Hulpverlening biedt binnen de FMA ambulante hulpverlening en begeleiding aan personen die een verslaving
hebben, dat kan zijn aan bijvoorbeeld alcohol, drugs, gokken of nicotine. Dat gebeurt zowel in groepsverband als individueel.
Wij zijn voor deze afdeling op zoek naar een:

Psycholoog verslavingszorg (Full time, m/v)
voor jongeren en volwassenen ter versterking van ons ambulante behandelteam.
De therapeut is een jonge professional op Master-niveau met affiniteit voor onze doelgroep. Onze doelgroep kampt met een
verslaving en heeft daarnaast vaak een psychiatrische stoornis en/of een lichte verstandelijke beperking. Regelmatig hebben wij te
maken met cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen.
Binnen deze functie behandelt en begeleidt de therapeut de cliënten voor een bepaalde periode, volgens protocol. Het uiteindelijke
doel van deze inspanning is dat de cliënt zijn verslaving onder controle krijgt en dat het algemeen functioneren van de cliënt een hoger
niveau bereikt.
De functie van de Therapeut:
x Verricht observaties en diagnostisch onderzoek, doet zo nodig milieuonderzoek en legt in dit kader huis- en familiebezoeken af.
x Beoordeelt, interpreteert en bespreekt onderzoeksresultaten.
x Stelt het behandelplan op en geeft uitvoering daaraan, stelt de bijdrage vast van andere disciplines.
x Verzamelt gegevens over specifieke zorgvragen. Beoordeelt resultaten van behandelinterventies.
x Geeft uitvoering aan de behandeling zowel individueel als in groepen, geeft gezinstherapieën en superviseert de uitvoering
van het behandelplan.
x Voert gesprekken met cliënten, begeleiders en familie.
x Evalueert en formuleert voorstellen voor vervolg- en nabehandeling.
x Neemt deel aan de cliëntenbespreking en teambespreking. Rapporteert aan het team over de voortgang en eventuele
problemen in de behandeling.
x Rapporteert betreffende de cliënt in het cliëntregistratieprogramma EZRA.
Wat wij vragen:
• U heeft een afgeronde academische opleiding psychologie
• U heeft affiniteit met het werken met cliënten met verslavingsproblematiek;
• U heeft goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiamento (moedertaal), Nederlands, Engels en Spaans. En een
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Papiamento of Spaans;
Wij zoeken een beslist stressbestendige collega, die affiniteit heeft met de Curaçaose samenleving en die goed om kan gaan
met de culturele diversiteit op ons eiland.
Arbeidsvoorwaarden:
De inschaling geschiedt op basis van ervaring volgens ons salarissysteem. Naast een passend bruto salaris bieden wij u en
pensioenregeling, een passend aantal vakantiedagen en 6% vakantiegeld.
Inlichtingen en sollicitaties: Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Mw. Rosâne Ramirez-Faries,
zorgmanager, mobiel +599 96708468 of per email: rosanefaries@gmail.com.
Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief met CV vóór 15 april 2017 via
e-mailadres meta@fma-curacao.com ter attentie van Meta Fahrenfort, Algemeen Manger FMA.

