
 

Vacature Psychomotorisch Therapeut (PMT)  (32 – 36 uur)  
 
Ben jij die enthousiaste PMT’er die wil werken aan eigen groei en ontwikkeling en die van de 
vakgroep PMT binnen onze jonge en groeiende sGGZ instelling , dan ontmoeten wij je graag op een 
sollicitatiegesprek! 
 
Wie zijn wij? 
Psychiatrie Noord is een ambitieuze en enthousiaste sGGZ instelling die mono- en multidisciplinaire 
zorg biedt aan volwassenen met psychiatrische problematiek. Ook heeft Psychiatrie Noord een 
speciale internationale studenten poli, The Student Psychiatrist.  
 
Wij bieden de beste en meest efficiënte zorg voor stad en ommeland. Dit doen we door middel van 
individuele en groepsbehandelingen op maat. Wekelijks is er een multidisciplinair overleg (MDO). We 
bieden onder andere groepsbehandelingen aan voor ACT, ADHD, zelfbeeld, depressie, angst en CGT.  
 
Het team bestaat uit Psychiaters, (GZ-)Psychologen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV), 
Psychomotorisch Therapeuten (PMT) en Systeemtherapeuten. Wij hebben een open en informele 
werksfeer met gemotiveerde collega’s. De organisatie is volop in ontwikkeling. 
 
Wat ga je doen? 
Als Psychomotorisch Therapeut geef je zelfstandig kortdurende, individuele en groepsbehandeling 
als aanvulling op de psychologische behandeling. Je werkt met alle doelgroepen waaraan we zorg 
bieden binnen onze instelling. Je stelt een behandelplan op, evalueert deze en draagt zorg voor de 
verslaglegging. Je werkt samen en stemt af met overige disciplines en neemt deel aan het wekelijkse 
multidisciplinaire overleg.  
Je werkt nauw samen met de twee collega PMT’ers (in opleiding tot Master PMT) aan het 
positioneren van de vakgroep en aan de inhoudelijke ontwikkeling van de psychomotorische therapie 
binnen de multidisciplinaire setting.  
 
Wat bieden we? 
Bij ons kun je werken aan je eigen persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Je werkt elke dag 
met de (regie)behandelaren aan de beste zorg voor de patiënten. De functie wordt ingeschaald 
conform de CAO GGZ en op basis van je aantoonbare relevante werkervaring. Daarbij: 

• Een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag; 

• Een goede pensioenregeling via het PFZW; 

• Een werkplek met intern korte lijnen. 
 
Functie-eisen 

• Je hebt een afgeronde Master, opleiding psychomotorische therapie; 

• Je hebt ruime werkervaring in de psychiatrie met volwassenen; 

• Je hebt affiniteit met multidisciplinair werken; 

• Proactieve, zelfstandige en actieve werkhouding; 

• Je bent in staat tot het geven van werkbegeleiding; 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het 
Engels. 

 
Contact 
Heb je vragen of wil je solliciteren? 

• Bart Eising: b.eising@psychiatrienoord.nl 

• Myrthe Jonker: m.jonker@psychiatrienoord.nl  
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