Zelfstandig Psycholoog voor Volwassenen
Opstartdatum: onmiddellijk
Functieomschrijving
De psychologenpraktijk PsyBrugge bestaat nu meer dan 10 jaar en is op zoek naar een
gemotiveerd klinisch psycholoog die met enthousiasme aan de slag wil gaan met volwassenen met
verscheidene problematieken.
Eventuele ervaring in werken met angst-en stemmingstoornissen verslavingsproblematiek,
persoonlijkheidsproblematiek en eetstoornisproblematiek is een pluspunt en zou een meerwaarde
vormen voor ons aanbod in onze praktijk. Dit is echter een pluspunt, geen must!
Het gaat om een zelfstandige betrekking die kan worden uitgebouwd. Er is de mogelijkheid om u
hier fulltime als zelfstandige te engageren.
Momenteel negen psychologen werkzaam in de praktijk. We zijn een erg hecht team en zijn erg
gesteld op een langdurig engagement.
Meer informatie over de praktijk en de werkwijze kun je vinden op www.psybrugge.be.
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Je hebt een Master- of Licentiaatsdiploma in de klinische psychologie.
Het volgen of gevolgd hebben van een erkende opleiding is een meerwaarde. Of de
bereidheid dit in de directe toekomst op te starten.
Ervaring met het therapeutisch werken met volwassenen.
Je staat geregistreerd bij de Psychologencommissie en bent lid van BFP en VVKP of bent
bereid dit te doen.
Je maakt de bewuste keuze om te willen werken als zelfstandige.
Je hebt de intentie om een langetermijn engagement op te nemen.
Deelname aan teamoverleg.
Onderbouwde verslaggeving opmaken na intake en beëindiging van therapie voor de
doorverwijzer.
Ervaring met klinisch therapeutisch werk.
Aantal uren en dagen vallen te bespreken. Mogelijkheid tot uitbouwen. Kan ook als
zelfstandige in hoofdberoep.
Je bent dynamisch en ondernemend.
Beleefd en verzorgd voorkomen.
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Je werkt als zelfstandige (hoofd-of bijberoep) binnen de groepspraktijk
Aantal uren per week/dagen zijn te bespreken (zowel een fulltime zelfstandige activiteit als
een deeltijdse zelfstandige activiteit kan worden aangeboden). Hoe meer uren u zich wenst
te engageren, hoe liever.
Je krijgt de mogelijkheid te starten met doorverwijzingen vanuit het bestaande netwerk
van huisartsen, psychiaters, ziekenhuizen, MCT, scholen,...
Je komt terecht in een groeiende praktijk
Ruim en divers aanbod van cliënten en problematieken
Gezamenlijke profilering als team
Mooie, moderne en uitgeruste praktijkruimte (volledig nieuw!)
Gemakkelijk bereikbare locatie met parking voor de deur
Mogelijkheid tot intervisie en supervisie
Mogelijkheid tot het geven van workshops, groepstherapie en psycho-educatieve sessies in
mooie grote ruimte
Mogelijkheid tot het mee uitbouwen en vormgeven van de praktijk
Deelname aan teamoverleg
Kuisdienst aanwezig

Plaats tewerkstelling
MARIA VAN BOURGONDIËLAAN 71 8000 BRUGGE

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: info@psybrugge.be
Per telefoon: 0473/785380
Contact: Mevr. Chloë Goetinck
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