Psycholoog mobiel team langdurige zorg (m/v)
Het MTL is een multidisciplinair mobiel team dat mensen van 18 tot 65 jaar met een ernstige en
langdurige psychische kwetsbaarheid begeleidt in hun eigen leefomgeving. Het team werkt intensief
samen met andere zorgpartners binnen en buiten het GGZ-netwerk. Cliënten en hun familie worden
beschouwd als partners in de zorg.

De functie
Als psycholoog in het mobiel team hebt u volgende kerntaken.


Een coachende en consulterende rol voor de overige teamleden.



Een ondersteunende beleidsinhoudelijke taak.



Een opdracht in de therapeutische behandeling, begeleiding en gezinsinterventies van cliënten en hun
families.



Een opdracht in het aanmeldbeleid in samenwerking met het aanmeldteam.



U werkt vanuit een herstelondersteunende basishouding en u kunt andere teamleden ondersteunen
om de herstelvisie te integreren in hun manier van omgaan met cliënten.



U ondersteunt het team in de inhoudelijke ontwikkeling.



U organiseert intervisies en supervisies.



U organiseert mee vormingsmodules rond items die relevant zijn voor de ontwikkeling van expertise.



U wordt rechtstreeks aangestuurd door de teamcoördinator en werkt nauw samen met haar en met de
coördinerende arts.



U werkt voltijds in dagdiensten, steeds tussen 8 uur en 20 uur.

Uw profiel


U genoot een opleiding master in de klinische psychologie.



Een bijkomende psychotherapeutische opleiding strekt tot aanbeveling.



Kennis van en ervaring met de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en met het werken in
een mobiel team in het bijzonder, zijn een meerwaarde. Ervaring met crisisinterventies is tevens een
pluspunt.



Het opnemen van een verscheidenheid aan rollen (coachend, adviserend, structurerend,
delegerend,…) vormt voor u geen probleem.



U bent bereid om binnen uw functie steeds verder te ontwikkelen.



U beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.



U bent op korte termijn beschikbaar.

Aanbod
Wij bieden u een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) aan, met mogelijk kans op verlenging. U
komt terecht in een dynamische bedrijfscultuur waar het ontplooien van uw talenten wordt
aangemoedigd. U mag rekenen op een competitief salaris, afgestemd op de verantwoordelijkheden
binnen de functie en uw ervaring. Dit alles wordt aangevuld met een aantal (extralegale) voordelen
zoals een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie-inhoud kunt u terecht bij diensthoofd patiëntenbegeleiding
Christophe Indigne op het nummer 051 23 75 51 of bij Henk Wylin op het nummer 0490 56 97 80.
Met alle andere vragen kunt u terecht bij HR-medewerker Nele Vanhecke op het nummer 051 23 82
63.

Meer informatie?
Solliciteer nu online! Dit kan tot en met maandag 22 januari 2018.

De selectie bestaat uit een screening op basis van cv en een selectiegesprek. Elke kandidatuur wordt
strikt vertrouwelijk behandeld.
AZ Delta stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We werven aan op basis van competenties, ongeacht
leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

