Vacature: Psycholoog/psychotherapeut(e) vertrouwd met autisme
Functieomschrijving:
De Kanteling vzw is een multidisciplinaire groepspraktijk te Wijnegem voor kinderen jongeren en
volwassenen met en zonder beperking. We zijn op zoek naar een nieuwe gemotiveerde collega in het team.
We zoeken een psycholoog/psychotherapeut(e) gespecialiseerd in het werken/begeleiden van mensen met
autisme.
Plaats tewerkstelling:
DE KANTELING
Turnhoutsebaan 197 bus 1
2110 WIJNEGEM
Type contract:
Zelfstandige activiteit
Type job:
Deeltijds
Aantal dagdelen in overleg te bespreken.
Aanbod en voordelen:
Je maakt deel uit van een dynamisch multidisciplinair team van psychiaters, psychotherapeuten, counselors
en coaches. Als psycholoog/psychotherapeut(e) help je mee om ons team verder uit te werken. Je woont
de maandelijkse overlegmomenten (MDO, cliëntoverleg) en de zeswekelijkse intervisiemomenten bij. Je
helpt bij het verder uitbouwen van de praktijk en het aanbod rond autisme.
Gezocht profiel
Werkervaring:
Minstens 2 jaar ervaring in het werken met ASS
Studies:
- Master psychologie
- Prof. Bachelor sociaal werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie
- bachelor na bacheloropleiding ASS
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Algemene vereisten:
- voldoende ervaring hebben (theoretisch en praktisch) met autisme
- bijkomende ervaring in het werken met personen met een verstandelijke beperking is een pluspunt
- bereidheid tot permanente bijscholing mbt doelgroep
- psychotherapeutische opleiding volgen of gevolgd hebben
- Minimum één avond per week beschikbaar zijn
- aanwezigheid op de maandelijkse overlegmomenten
- zelfstandig kunnen werken en een teamspeler zijn
- het gaat om een zelfstandige activiteit in bijberoep
Talen:
Nederlands - zeer goed
Sollicitatieprocedure
Contactpersoon:

Luc Claes

beleid@dekanteling.be
Sollicitatie-adres:
DE KANTELING
Turnhoutsebaan 197 bus A
2110 WIJNEGEM
Sollicitatie via:
E-mail: beleid@dekanteling.be
Cv gewenst:

ja

Motivatiebrief gewenst:

ja

Sollicitaties tot en met: 31/07/2021
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