
Kliniek Sint-Jozef Pittem, Centrum voor 
psychiatrie en psychotherapie, staat voor 
een warme en innovatieve zorgaanpak. 
Samen met onze netwerkpartners gaan 
wij steeds voor zorg op maat van de 
patiënt. 

INTERESSE?
Mail jouw CV en motivatiebrief naar 
vacature.zorg@sjp.be. 

Neem gerust contact op met Beleidspsycholoog Tine 
Castelein (Tine.Castelein@sjp.be) of Hoofd van het 
zorgpad Jens Demeyer (Jens.Demeyer@sjp.be) bij 
verdere vragen.

Raadpleeg ook onze website.

www.sintjozefpittem.be > Vacatures Vacature.zorg@sjp.be

VACATURE

KLINISCH PSYCHOLOOG 

 Zorgprogramma Volwassenen - 
Integratieve verslavingszorg

Voltijds - bepaalde duur
(februari 2023)

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?

· Een uitdagende jobomgeving waarin jij je persoonlijk
verder kan ontplooien alsook je expertise in relatie tot
uitbouw van de functie verder kan ontwikkelen via
diverse vormings- en coaching faciliteiten.

· Een warme, open werksfeer waar mensen
(medewerkers en patiënten) centraal staan. Een
aanstekelijke #wijzijnPittem mentaliteit.

· Een groene werkomgeving waarin je kan wandelen,
sporten of gewoon ontspannen.

· Een cafetaria met een zeer divers en gezond
aanbod aan maaltijden tegen personeelstarief.

· Een competitieve verloning en diverse extra legale
voordelen o.a. laptop, hospitalisatieverzekering,
benefits at work, maaltijd-cheques.

OVER DEZE FUNCTIE
· Je neemt een actieve rol op binnen het Zorgpad 
Integratieve verslavingszorg. Dit zorgpad richt zich naar 
volwassenen met een ernstige gebruiksstoornis in alcohol, 
cannabis, medicatie en/of secundair illegaal middelen-
gebruik. Via een interdisciplinair therapieprogramma en in 
dialoog met de patiënt en de context, wordt gewerkt naar 
duurzaam nuchterschap. 

· Je geeft groeps- en individuele psychotherapie. 

· Je begeleidt contextgesprekken, je hebt oog voor 
contextuele dynamieken.

· Je werkt vanuit een motivationele basishouding.

· Je draagt en ondersteunt de teamcultuur en de 
therapeutische processen.

·WIE ZOEKEN WE? 

· Je bent master in de klinische psychologie. 

· Je hebt een hart voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en je hebt een grote , niet veroordelende 
nieuwsgierigheid naar verslavingsdynamieken.

· Je bent flexibel en een vlotte communicator.

· Je bent herstelondersteunend en waarderend.

· Je bent op korte termijn beschikbaar.




