Vacature: Kinder- en jeugdpsychiater EN psychiater volwassenen
De Kanteling, afdeling van Anderskan, is een multidisciplinaire groepspraktijk te Wijnegem voor
kinderen, jongeren en volwassenen met en zonder beperking. We zijn op zoek naar een nieuwe
gemotiveerde collega om ons multidisciplinair en diagnostisch team verder uit te bouwen. We
zoeken een kinder- en jeugdpsychiater (minderjarigen) en een psychiater (volwassenen) op
zelfstandige basis.
Onze verwachtingen:
- voldoende ervaring (theoretisch en praktisch) in het werken met jongeren, volwassenen en hun
gezinscontext
- bijkomende ervaring in het werken met personen met een verstandelijke beperking is een
pluspunt
- psychotherapeutische opleiding/achtergrond is een meerwaarde
- dat je zelfstandig kan werken en ook in een team functioneert
- dat je 1x/maand beschikbaar bent op woensdagvoormiddag voor de team- en
intervisievergadering
Vereiste opleiding:
Diploma arts-psychiater of arts-kinder- en jeugdpsychiater
Artsen in opleiding worden ook uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken.
Type contract:
- het gaat om een zelfstandige activiteit
- deeltijdse job +/- 12 uren per week die kan groeien
- in onderlinge afspraak wordt een tijdschema opgemaakt.

Aanbod en voordelen:
Je maakt deel uit van een dynamisch multidisciplinair team van psychiaters (1 kinder- en
jeugdpsychiater en 1 psychiater volwassenen), psychotherapeuten, counselors en coaches. Je
woont de maandelijkse teamvergaderingen bij en het periodiek multidisciplinair overleg. Je helpt bij
het verder uitbouwen van de praktijk en het aanbod.
Een langdurige therapeutische opleiding volgen of gevolgd hebben is een voorwaarde.
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Sollicitatieprocedure
Contactpersoon:
Luc Claes
Stuur uw motivatiebrief en CV via E-mail naar claesl@telenet.be
Wij verwachten uw sollicitatie voor 10/06/2022.
De eerste selectieronde start zodra de eerste kandidaten solliciteren.

Plaats tewerkstelling:
de Kanteling
Turnhoutsebaan 197a
2110 WIJNEGEM
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