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VACATURE PSYCHOLO(O)GE voor JONGEREN EN (JONG)VOLWASSENEN 

 

FUNCTIE-OMSCHRIJVING 

 

We zoeken in onze praktijk SOLTA te Ename (Oudenaarde) een klinische psycholoog/psychologe die 

als zelfstandige langdurig en loyaal wenst mee te werken in ons team. Dit, initieel in bijberoep  

(met mogelijkheid tot uitbreiding naar hoofdberoep). De betreffende psycholoog dient affiniteit te 

hebben in het werken met angstproblemen, vanuit een voornamelijk cognitief gedragstherapeutisch 

kader.  

 

Wat bieden we? 

 

• Een zeer aangenaam team dat elkaar met raad en daad ondersteunt en vooruit helpt.   

• Wekelijkse intervisie-momenten om casussen te bespreken, alsook bijkomende ondersteuning         

indien gewenst of nodig.  

• Cliënten worden toegeleverd. Eigen inbreng is uiteraard mogelijk en wenselijk. 

• Een mooie combinatie van autonoom werken met ruimte voor samenwerken en overleg. 

• De ruimte om eigen professionele interesses en creatieve ideeën vorm te geven. 

• Aangename praktijkruimtes met de nodige praktijkmaterialen 

• Gedeelde wachtruimte, sanitair, keuken,..  

• Literatuur en informatie beschikbaar en wordt voortdurend verder uitgebreid.  

• Eventuele mogelijkheid tot geven van psycho-educatie of trainingen in groep in onze 

polyvalente ruimte.  

• Aantal dagdelen en momenten in overleg (voormiddag/namiddag /avond/weekend). Minimaal 

3 dagdelen en mogelijkheid tot verdere uitbreiding  

• Persoonlijke visitekaartjes en persoonlijk SOLTA  e-mailadres. 
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Gevraagde competenties 

• Master/licentiaat in de klinische psychologie  

• In hoofdzaak werken vanuit cognitief gedragstherapeutisch oogpunt 

• Interesse en affiniteit hebben met angstproblemen      

• Bereid zijn om zich, onder onze begeleiding/coaching, in dit therapeutische veld verder te      

ontplooien en te ontwikkelen.  

• Bereid zijn om actief deel te nemen aan wekelijkse intervisies en maandelijkse 

teamvergadering.  

• Relevante werkervaring is uiteraard een pluspunt 

• Je zoekt continue bijscholing aan de hand van literatuur, studiedagen en andere opleidingen. 

• Je bent verantwoordelijk en betrokken. 

• Je kiest voor een langdurig engagement 

• Je bent bereid om deel te nemen aan de teamwerking en de uitbouw van de praktijk 

• Minimum 3 dagdelen (vm/nm/avond) per week willen werken op zelfstandige basis, 

waaronder ten minste 1 avonddagdeel. 

  

Ben je hierdoor geboeid? Laat dan zeker niet na om contact op te nemen! 

 

Geïnteresseerd?  

 

Stuur een mailtje naar isabelle@solta.be 

Of bel op nummer 0497/82 14 27 
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