Maak het
verschil
KOM WERKEN BIJ YULIUS
Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische
problemen. We zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg
en bieden speciaal onderwijs. Dat doen we op meerdere plekken
in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. We doen het niet
alleen: samen met onze cliënten én partners zoals wijkteams,
huisartsen, woningcorporaties en anderen in de wijk werken we
aan de positieve gezondheid van onze cliënten. Samen maken we
het verschil. Doe je mee?
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Maak kennis met…
Dennis Bastiaansen, kinder- en
jeugdpsychiater
Kinder- en jeugdpsychiater Dennis Bastiaansen (42) werkt 8 jaar
bij Yulius. Deze specialist in zorg
voor kinderen met autisme zit
helemaal op zijn plek: het vak,
de cliënten en collega’s hebben
hem écht gegrepen.
“Mijn functie is heel afwisselend en bestaat uit het doen
van diagnostiek en behandeling.
Samen met mijn multidisciplinaire teams zet ik alles op alles
voor het herstel van de cliënt. Ik
ben eindverantwoordelijk voor

“Je kunt je vak hier
verdiepen óf verbreden.”

de behandeling van het kind en
gezin.” Het meest interessante
aan zijn baan vindt Dennis de
diversiteit. “Ik heb te maken
met kinderen van verschillende
leeftijden en stem de behandeling daar op af. Het is fascinerend om het kind te observeren
in zijn of haar eigen systeem.
Daarom betrekken mijn teams
ouders en andere gezinsleden
altijd bij de behandeling. Bij alle
behandelvormen werken wij
met een multidisciplinair team.
Dat is prettig. Het is mooi om
samen alles op alles te zetten
voor het herstel van de cliënt.”
Verdiepen of verbreden
Momenteel zoekt Yulius nieuwe
collega’s voor verschillende
afdelingen. Maar waarom zou je
nou kiezen voor deze organisatie? “Wanneer je bij Yulius komt
werken kun je rekenen op een

uitdagende functie, goede
arbeidsvoorwaarden en leuke
collega’s. Maar wat Yulius écht
uniek maakt is de hoeveelheid
specialistische teams die zich
richten op verschillende psychiatrische stoornissen. Als professional is het heel uitdagend om
in zo’n omgeving te werken. Je
staat nooit stil en kunt altijd
verdiepen óf verbreden. Hier
kun je veel bijdragen, maar ook
veel leren. Wie wil dat nou
niet?”
Zoek jij naar een uitdagende
baan in de geestelijke gezondheidszorg of speciaal onderwijs?
Maak het verschil en kom bij
Yulius werken! Wij zijn altijd op
zoek naar deskundige medewerkers met passie. Bekijk onze
vacatures op werkenbijyulius.nl
en neem contact met ons op.
Yulius

“Het is mooi
om samen
alles op alles
te zetten voor
het herstel van
de cliënt.”
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