Vacature zelfstandig therapeut en/of
psycholoog te Merelbeke
Functieomschrijving
Multidisciplinair medisch centrum M3 Care te Merelbeke zoekt ter versterking een
zelfstandige therapeut en/of psycholoog. Wij beschikken reeds over een orthopedist,
gynaecoloog, algemeen chirurg, diëtist, bekkenbodemtherapeute, kinderkinesitherapeut,
podoloog, 2 seksuologen, massagetherapeut en werken verder samen met 7
kinesitherapeuten/osteopaten. Wegens de toenemende drukte voor ons psychologenteam,
zoeken we iemand om ons team te vervoegen.
Voorwaarden:
* je hebt een passie voor mensen en wil hen vooruit helpen
* je volgt een vierjarige therapieopleiding of hebt die afgerond
* je werkt als zelfstandige of bent bereid om als zelfstandige in bijberoep aan de slag te gaan
* je staat gekend om je positiviteit en gedrevenheid
* je hebt kennis van het oplossingsgerichte gedachtengoed of bereid je hierin te verdiepen
(andere therapeutische opleidingen ook welkom)
Gelieve je CV en motivatiebrief te sturen naar
Olivier Opdenakker
Coördinator M3Care
info@m3care.be

Jobgerelateerde competenties
•

•

•

De nood aan psychologische begeleiding vaststellen
De modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalen
De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, ...
doorverwijzen
De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren
De persoon met een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden
van de psychologische tussenkomst
De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen
De aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, ...)

•

De persoon met een zorgbehoefte begeleiden
De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...)
Aanpassingen voorstellen

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leervermogen hebben
Omgaan met stress
Contactvaardig zijn
Plannen (= ordenen)
Creatief denken (Inventiviteit)
Zelfstandig werken
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Regels en afspraken nakomen
Klantgerichtheid
Samenwerken als hecht team

Aanbod
Wegens aanhoudende drukte zoekt onze multidisciplinaire praktijk een versterking voor
haar psychologisch team. We beschikken er over 5 ruime therapieruimtes waarvan 1
specifiek ter beschikking voor het psychologisch team. Verder vind je er een bureel en een
wachtzaal.
Je werkt als zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Het aantal uren is in overleg te bepalen.
Je start op in een bloeiende praktijk, gespecialiseerd in seksuologische, relationele
begeleidingen en angstproblematiek.
Je komt terecht in een warm en groot netwerk van ervaren therapeuten die graag hun
kennis delen.
Voor meer info: zie www.m3care.be

Plaats tewerkstelling
Multidisciplinair Medisch Centrum M3Care
Oude Gaversesteenweg 13
9820 Merelbeke

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: info@m3care.be
Contact: Olivier Opdenakker
Alle voorzieningen zijn ter plaatse aanwezig zodat je je geen zorgen hoeft te maken over
papier, koffie, balpennen, of wat dan ook.
Gelieve je CV en motivatiebrief te sturen naar info@m3care.be
Mail gerust bij verdere vragen!
Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 1 april 2022

