VACATURE

KLINISCH PSYCHOLOOG PSYCHOTHERAPEUT

Zorgprogramma Volwassenen Psyche & Middelen | Expertise.net
30,4u/week - vervangingscontract met
grote kans op contract onbepaalde duur

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.

INTERESSE?
Mail

jouw

CV

en

vacature.zorg@sjp.be.

motivatiebrief naar

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.

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.
OVER DEZE FUNCTIE
· Je neemt een actieve rol op binnen het Zorgpad Psyche
en Middelen. Dit zorgpad richt zich naar volwassenen met
een angst- of stemmingsproblematiek én een matige tot
ernstige stoornis in het gebruik van alcohol, medicatie,
cannabis. Ook mensen bij wie dit gepaard gaat met
(secundair) gebruik van illegale middelen kunnen
opgenomen worden.
· Daarnaast zet je je talent en deskundigheid in binnen
Expertise.net, ons ziekenhuisbreed therapeutisch aanbod.
Expertise.net staat open voor alle mensen die in het
ziekenhuis behandeling volgen. Elk expertisecentrum stelt
een multidisciplinair en multimethodisch aanbod samen.
Zo kunnen we tegemoet komen aan individuele zorgnoden
van de patiënt.
· Je geeft groeps- en individuele psychotherapie.
· Je begeleidt contextgesprekken, je hebt oog voor
contextuele dynamieken.
· Je draagt actief bij aan de inter- en transdisciplinaire
werking, je draagt mee de teamcultuur, je stimuleert het
samen reflecteren.
·WIE ZOEKEN WE?

· Je bent master in de klinische psychologie. Een (korte)
bijkomende psychotherapeutische opleiding (systeem/
psychoanalytisch) is een meerwaarde.
· Je hebt al enige ervaring in de geestelijke
gezondheidszorg.
· Je hebt een hart voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid en je hebt een grote nieuwsgierigheid naar
het complexe samenspel van afhankelijkheids-problemen
en stemmings-/angstproblemen.
· Je bent creatief, innovatief, flexibel en een vlotte
communicator.
· Je bent herstelondersteunend en waarderend.
· Je bent op korte termijn beschikbaar.
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