KAIROS

GROEPSPRAKTIJK VOOR
PSYCHOTHERAPIE, PEDAGOGISCHE BEGELEIDING & AUTI-COACHING.

Klinisch Psycholoog / Klinisch Orthopedagoog /
Psychotherapeut (i.o.) / Auti-coach
Kairos is een kwaliteitsvolle groepspraktijk
begeleiding, psychotherapie, en auti-coaching.

voor

psychologische

In het kader van onze verdere groei zoeken we collega’s voor de nieuwe
vestiging in Deurne - Antwerpen. Onze werking richt zich specifiek naar
cliënten met (een vermoeden van) autisme. Zowel kinderen, jongeren,
koppels, gezinnen en volwassenen met (een vermoeden van) ASS melden zich
aan voor psychologische begeleiding, psychotherapie en/of auti-coaching.
Vaak gaat de hulpvraag ruimer dan “enkel het autisme” en hebben cliënten
vragen over omgaan met angsten, depressie, trauma en relationele thema’s.
Specifiek aan onze cliënten is dat er ook sprake is van autisme en dus is de
begeleiding, therapie en coaching steeds op maat afgestemd.
We werken ambulant en nauw samen huisartsen, psychiaters, CLB’s & scholen en
andere verwijzers. Er is regelmatig intervisie en supervisie. Onze medewerkers
volgen jaarlijks bijscholing en studiedagen.

Wat vragen we ?
- Je bent master in de klinische orthopedagogiek en/of klinische psychologie.
- Je hebt ervaring met of interesse voor
psychotherapie of coaching aan cliënten met ASS.

psychologische

begeleiding,

- Je werkt op zelfstandige basis in hoofd- of bijberoep.
- Je volgt regelmatig bijscholingen.
- Je neemt supervisie
- Je neemt deel aan de teamvergaderingen en intervisie.
- Je denkt mee na over het beleid en de verdere inhoudelijke en therapeutische
ontwikkeling van onze werking.
- Je werkt graag autonoom als zelfstandig psycholoog samen met andere
collega’s.
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Wat bieden we ?
-

De kans om zelfstandig in hoofd- of bijberoep te werken.

-

Je bouwt expertise op en hebt ruimte om je professioneel te ontwikkelen.

-

Een gevulde agenda met consultaties.

-

Je werkt in een team met ervaren collega’s en een gekende groepspraktijk
voor psychologen, psychotherapie en auti-coaching.

-

Moderne en goed uitgeruste consultatieruimtes.

-

Bekendmaking van je werking via onze website.

-

Ondersteuning om je zelfstandig statuut in orde te brengen.

-

Binnen de doelgroep van cliënten met ASS kan je zelf kiezen welke
specialisatie je neemt bv kinderen, adolescenten of koppels.

Informeren en solliciteren
Stuur je CV en motivatiebrief op via mail
info@kairosgroepspraktijk.be voor 15 mei 2022.

naar

Ida

Flament

via

Na een eerste selectie volgt een sollicitatiegesprek waarin we toelichten wat we
van je verwachten, dit is een samenwerkingsovereenkomst. Tijdens dit gesprek
kan je ook jouw verwachtingen toelichten en vragen stellen. We vragen je ook
om een oefening/casus te maken.
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan tussen 15 en 30 mei 2022 in de
Dassastraat 15 te Deurne – Antwerpen.
Voor meer informatie www.kairosgroepspraktijk.be

