VACATURE: Zelfstandig psycholoog m/v
Multidisciplinaire groepspraktijk Revalidatie Carpe Diem zoekt een zelfstandig
psycholoog (m/v) voor de ondersteuning van kinderen, jongeren en hun
gezinnen.
Binnen onze praktijk krijgen wij veel vragen naar multidisciplinair onderzoek en
zoeken daardoor iemand met diagnostische kennis en ervaring om ons team
te versterken. Voor onze discipline gaat dit voornamelijk over intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek, planning, geheugen,… of
eerder een algemene screening.
Daarnaast biedt u psycho-educatie en psychologische begeleiding op maat
(individueel, ouders, gezin). U ondersteunt het bestaande groepsaanbod en
werkt nieuwe initiatieven mee uit.
Wij vinden het belangrijk om multidisciplinair samen te werken, elkaar aan te
vullen en door te verwijzen naar elkaar. Hiervoor kan u dus rekenen op een
team met regelmatig structureel overleg binnen dit team. Daarnaast
onderhoudt u contact met verwijzers en partners in de omgeving en bouwt u
zelf uw cliënteel uit binnen de praktijk.

AANBOD:
•
•
•
•
•

•

Een boeiende, uitdagende job als zelfstandig psycholoog in een
gekende multidisciplinaire praktijk.
Teamwerking met structureel overleg en intervisiemomenten.
Therapielokalen en – materiaal is aanwezig of wordt aangekocht vanuit
de praktijk.
Veel leerkansen en kruisbestuiving vanuit de verschillende disciplines.
Werkuren: tijdens avonduren en/of op zaterdagen. Gezien de doelgroep
(kinderen en jongeren) valt een groot deel van de cliënturen na
schooltijd. Testing wordt bij voorkeur uitgevoerd tijdens schooluren en/of
op zaterdag. Uren zijn steeds in onderling overleg te bepalen.
Voor de werkingskosten draag je maandelijks een vast percentage af.

GEZOCHT PROFIEL:
•

•

•
•
•
•
•

Master in de Klinische Psychologie (optie kinderen en jongeren) met
minstens 2 jaar relevante werkervaring met kinderen, jongeren en hun
gezinnen.
Een persoon die zich actief bijschoolt. Bij voorkeur heeft u ook een
Postgraduaat in de Psychodiagnostiek gevolgd of bent u bereid dit te
volgen. Daarnaast vormt een therapieopleiding een absolute
meerwaarde.
Je hebt voeling met en kennis van ontwikkelingsstoornissen zoals o.a.
autisme, AD(H)D, dyspraxie, dysfasie en leerstoornissen.
Je bent een gemotiveerde en communicatieve collega, die het aanbod
binnen onze groepspraktijk mee wil uitbreiden.
Je kent eigen gevoeligheden en grenzen en staat ervoor open om jezelf
verder te ontwikkelen op persoonlijk en op professioneel vlak.
Samenwerking met verwijzers en collega’s uit verschillende disciplines
draag je hoog in het vaandel.
Naast het werk met cliënten neem je ook praktische taken en klusjes op
die bijdragen tot een vlotte dagelijkse werking van de groepspraktijk.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die zich voltijds wil engageren.
Solliciteren via mail of brief naar katriendewippe@revalidatiecarpediem.be. Op
basis van een eerste selectie zullen er verdere gesprekken plaatsvinden.
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