Vacature psycholoog/psychotherapeut
Voor De Kanteling zijn wij op zoek naar een gemotiveerde collega voor het
volwassenenteam.
Hij of zij is vertrouwd met het thema handicap en/of autisme.
Kennis en ervaring rond rouw en verlies, chronische ziekte, …, is belangrijk.

Profielbeschrijving
Een langdurige therapieopleiding volgen of gevolgd hebben.
Bereid zijn om min. 1 avond/week te werken.
Je hebt voldoende ervaring.
Jobgerelateerde competenties
•

•

•

De persoon met een zorgbehoefte begeleiden.
De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...).
Aanpassingen voorstellen.
De nood aan psychologische begeleiding vaststellen.
De modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalen.
De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, ...
doorverwijzen.
Psychologische tests afnemen, het profiel van de persoon evalueren en een
psychologisch rapport opstellen.

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•
•
•

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit).
Leervermogen hebben.
Zin voor nauwkeurigheid hebben.
Creatief denken (Inventiviteit).
Zelfstandig werken.
Contactvaardig zijn.
Samenwerken als hecht team.

Vereiste studies
•
•

Master Psychologie: Klinische psychologie
Master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

of gelijkwaardig door ervaring.
Talenkennis
•

Nederlands (zeer goed)

Werkervaring
Minstens 2 jaar ervaring
Ervaring met rouw en verliesthema's: handicap, chronische ziekte ,.. is belangrijk.
Rijbewijs
B
Contract
•
•

Zelfstandige activiteit
Deeltijds - 10 uren per week - te presteren in 2 dagen

Aanbod
Als psycholoog/therapeut begeleid je volwassenen (individueel of gezinsgesprekken).
Je maakt deel uit van een dynamisch team van 11 therapeuten/coaches die geregeld samen
intervisie en teammomenten hebben.
Daarnaast help je ook mee aan het uitbouwen van een multidisciplinaire praktijk met oa.
diagnostisch onderzoek.
Het gaat om een zelfstandige job in bijberoep of hoofdberoep.
Op woensdagvoormiddag, gemiddeld 1 keer per maand, is er teamvergadering en vragen we
je aanwezigheid.

Plaats tewerkstelling
De Reep 13 te 2970 Schilde
Waar en hoe solliciteren?
Per brief
Via e-mail: info@dekanteling.be
Contact: Mevr. Gerd Claes
De Kanteling vzw
De Reep 13
2970 Schilde
Solliciteren kan tot en met 31 januari 2018.

