
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vacature Equitherapeut/behandelaar Kind en Jeugd (minimaal 24 uur) 
 
In verband met de vele aanmeldingen binnen ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar een 
Equitherapeut/behandelaar Kind en Jeugd. Wij bieden GGZ behandelingen aan kinderen tot 12 jaar 
en hun ouders. Moventis GGZ is gespecialiseerd in het jonge kind (Infant Mental Health), hechting 
en trauma. We werken veelal lichaamsgericht en zetten equitherapie in bij kinderen vanaf ongeveer 
6 jaar en bij ouders. Moventis GGZ werkt systemisch, ook binnen de equitherapie. Naast 
werkzaamheden als equitherapeut, vallen ook reguliere behandelingen (passend bij opleiding en 
ervaring) binnen het takenpakket van de nieuwe collega. 
 
Werkzaamheden: 

- Equitherapie op een locatie in Heerlen 
- (Deel) behandelingen   
- Onderhouden van contacten met netwerkpartners 

 
Functie-eisen: 

- Relevante opleiding op HBO-niveau (bijvoorbeeld Social Work, Pedagogiek, SPV-er) of WO-
niveau (Psychologie of Orthopedagogiek of vergelijkbaar) 

- In bezit van SKJ-registratie of BIG-registratie 
- VOG kunnen overleggen, niet ouder dan 3 maanden 
- Ervaring en/of affiniteit met het jonge kind, basisschoolleeftijd en systeemgesprekken. 
- Ervaring met behandelingen gericht op hechting en/of trauma of bereidheid hierin bij te 

scholen. 
- Afgeronde opleiding equitherapie of paardencoaching, bij een opleider die vermeld staat op 

de site van Vereniging Paarden Coaching Nederland.   
- Goede mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheden 
- Flexibele en dynamische houding en de vaardigheid om ‘out of the box’ te denken. 
- Uitstekend in staat om in teamverband te werken 
- In bezit van rijbewijs B en auto 

 
Wat bieden wij: 
Werken binnen een jong, dynamisch en enthousiast team 
Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO GGZ 
Aanvullende scholingsmogelijkheden 
Uren in overleg 
In eerste instantie een arbeidscontract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling 
 
Ben je enthousiast, laat ons dan weten waarom we jou moeten aannemen! 
 
Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen met Kim Donckers op 06-
23357912. 
Sollicitaties kunnen verzonden worden naar k.donckers@moventisggz.nl 
Sluitingsdatum van deze vacature is 31 oktober 2021. 
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