De Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg (De SGR-Groep) is de grootste
aanbieder van gehandicapten- en revalidatiezorg op Curaçao. De SGR-Groep heeft
circa 550 personeelsleden in dienst en bestaat uit vier stichtingen die allen op een
specifiek terrein opereren, namelijk Stichting Revalidatiecentrum Curaçao (RCC),
Fundashon Verriet (FV), Curaçao Orthotics & Prosthetics (COP) en Stichting Beheer
Gebouwen.
Het organisatie-onderdeel Stichting Revalidatiecentrum Curaçao (RCC) is
gespecialiseerd in het bieden van zorg aan personen met o.a. neurologische,
sensomotorische en orthopedische beperkingen in de vorm van klinische en
poliklinische (dag)behandelingen. Bij RCC staat samenwerken in een multidisciplinair
team centraal, waarbij “persoonlijke zorg op maat” het uitgangspunt is. Onderdeel van
het RCC is ook de therapeutische peutergroep die zich richt op peuters met een
ontwikkelingsbeperking.

Voor de Stichting Revalidatiecentrum Curaçao zijn wij per direct op zoek naar een:

PSYCHOLOOG (m/v)
28 uur (70%) per week
Die breed inzetbaar is op de sector revalidatie- en gehandicaptenzorg.
De belangrijkste werkzaamheden:
x Het verrichten van intakes en diagnostisch onderzoek bij cliënten, vooral bij jonge
kinderen;
x Het interpreteren en rapporteren van deze resultaten en het geven van adviezen;
x Het opstellen en uitvoeren van gerichte behandelprotocollen in overleg met de
revalidatiearts;
x Het psychologisch begeleiden van de cliënten en ouders of verzorgers;
x Het periodiek rapporteren aan de manager Revalidatie over geleverde producten en
diensten;
x Het leveren van een actieve bijdrage in de verdere ontwikkeling naar vraag gestuurde
dienstverlening.
Functie-eisen:
• Afgeronde Academische opleiding psychologie, met specialisatie kinderen of
orthopedagogiek;
• Enige jaren relevante werkervaring bij voorkeur in de kinderrevalidatie;
• Goed en flexibel kunnen functioneren in multidisciplinair teamverband;
• Goede schriftelijke- en communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en
Papiamentse taal.
Informatie:
Belangstellenden kunnen nadere informatie over de functie inwinnen bij de Zorgmanager
RCC/COP,
Mevrouw Martha Faulborn-Atienzo, op telefoonnummer: (+5999) 736 7600 ext. 4425.
Solliciteren:
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae met duidelijke vermelding van de
functienaam en Curriculum Vitae kunt u tot uiterlijk maandag, 8 augustus 2022 e-mailen
naar sollicitaties@sgrgroep.org of opsturen t.a.v. mw. N. Vermeulen, Human Resource
Manager, Prinsenlaan 5 te Emmastad, Curaçao

