
Subject: Plaatsen van vacature
From: Andrea Geyskens <andrea.geyskens@votjeugdhulp.be>
Date: 04/11/2022, 10:50
To: "vacatures@gap-online.be" <vacatures@gap-online.be>

Beste

Graag hadden we een vacature geplaatst bij jullie.

Is het mogelijk om onderstaande vacaturetekst te verspreiden onder alumni studenten psychologie?

Vacature: Psycholoog 50% - vervangingscontract

De Vereniging Ons Tehuis is als OCMW-vereniging hoofdzakelijk ac�ef binnen de sector Bijzondere
Jeugdzorg. Via onze deelorganisa�es bieden wij een con�nuüm van hulp- en
dienstverleningsvormen aan.

FUNCTIE

Als psycholoog ben je verantwoordelijk voor de realisa�e van het therapeu�sch discours binnen
JEZ11 teneinde hulpverlening op maat van de unit, de jongere en zijn context mogelijk te maken.

• Je staat in voor de therapeu�sche begeleiding van jongeren van JEZ11

• Je zet samenwerkingsverbanden op om het therapeu�sch beleid te realiseren en op�maliseren

• Je voert administra�eve taken uit i.k.v. je func�e bv. registreren van contacten met de jongeren, opmaken
van psychotherapeu�sche verslagen,...

PROFIEL

• Master in de klinische psychologie op�e kinderen en adolescenten

• Stage- of werkervaring met kinderen en adolescenten is een pluspunt

• Je bent een gedreven persoon

• Je stree� naar de best mogelijke kwaliteit in je werk

• Je stelt de cliënt centraal

• Je wil op construc�eve wijze bijdragen aan de missie en de visie van de VOT

• Je toont betrokkenheid t.a.v. de cliënten, collega's en de organisa�e

AANBOD EN VOORDELEN

• Deel�jds vervangingscontract (19u/week) voor 6 maanden, met nog eens een verlenging mogelijk van 6
maanden. Starten vanaf 01/01/2023.

• Loon volgens barema L1 van het PC 319.01

• Aangevuld met diverse extralegale voordelen bv. maal�jdcheques, terugbetaling abonnement openbaar
vervoer, fietsvergoeding, ...

• Mogelijkheid tot telewerk

• Flexibel uurrooster met dag- en avondwerk

• Interne opleiding voorzien

• Tewerkstelling in een professionele en kwaliteitsvolle organisa�e

SOLLICITEREN

Solliciteren kan door uw CV en mo�va�ebrief te bezorgen op uiterlijk zondag 27/11/2022 aan
Andrea Geyskens, medewerker personeel, Poperingseweg 30, 8900 IEPER.
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U kan uw CV en mo�va�ebrief ook per mail bezorgen aan hr@votjeugdhulp.be.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten

Andrea Geyskens
Medewerker personeel
057 22 62 82

VOT
Poperingseweg 30 - 8900 Ieper
Tel. 057 22 62 82
VOT@votjeugdhulp.be - www.votjeugdhulp.be

* Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de persoon
of organisatie aan wie hij gericht is. Hebt u deze mail per vergissing ontvangen,
gelieve ons dit te laten weten en de e-mail te wissen.
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