VACATURE PRIVE PRAKTIJK TE ANTWERPEN:
Een kans voor psychologen met weinig ervaring maar veel inzet!
Wij zijn Anka De Brucker en Hans Baert, klinisch psychologen en cognitief
gedragstherapeuten. Wij hebben al meer dan 15 jaar een privé-praktijk, “Hart en
Ziel”, eerst te Brussel en daarna te Antwerpen. In deze praktijk werken momenteel 3
klinisch psychologen en 2 lichaamstherapeuten.
Ondertussen is de praktijk aan uitbreiding toe en zoeken we nog een aantal jonge,
enthousiaste collega’s aan wie we onze ervaring kunnen doorgeven, en aan wie we een
springplank willen bieden. We weten nl. dat het voor pas afgestudeerden niet
gemakkelijk is om aan werk te geraken in de sector, dus willen we de kans bieden om –
onder de vleugels van ervaren therapeuten – aan de slag te kunnen en ervaring op te
doen als zelfstandige (in bijberoep) voor min één dag, liefst 2 dagen per week.
Wat bieden wij?
- Een springplank, een goede start, een kans voor beginnende therapeuten.
- Een warme, aanmoedigende ondersteuning en begeleiding op maat voor
beginnende therapeuten, onder de vorm van tweewekelijkse supervisie (de
frequentie kan over de tijd verminderen zodra je meer ervaring hebt).
- Een praktijkruimte te huur voor min één dag per week.
- Eerste ondersteuning en advies bij het opstarten van je bijberoep.
Financieel Aspect?
- Voor de praktijkruimte vragen we 50 euro per dag per week, dus 200 of 400 euro
per maand (afhankelijk van je aantal dagen per week). Alle kosten en een profiel
op onze website zijn inbegrepen.
- Een supervisie bedraagt 65 euro per uur.
Wat zoeken we?
Wij zoeken enthousiaste, empathische, warme en leergierige klinisch psychologen (met
erkenningsnummer van de psychologencommissie) die er willen in vliegen. Graag met een
specifieke interesse voor cognitieve gedragstherapie of op z’n minst voor een actieve
therapiestijl. Onze praktijk is namelijk gekend en gewaardeerd om onze rechtoe
rechtaan aanpak. Doorverwijzers sturen door omwille van onze actieve therapiestijl. Er
wordt in onze praktijk geluisterd en ondersteund, maar ook heel concreet aangepakt en
geoefend. Cliënten krijgen opdrachten mee naar huis en krijgen veel psycho-educatie.
Ook zoeken we naar psychologen die willen bijleren en dat tonen door een bereidheid tot
theoretische én praktische supervisie in onze praktijk en daarnaast ook eigen initiatief
op vlak van bijscholing (bv. Korte workshops volgen, bereidheid tot een langere therapie
opleiding op termijn).
Voor meer info:
Anka De Brucker, 0474/32.77.28,
email: anka@hartenziel.be; website: www.hartenziel.be

