Zelfstandig kinder/jongeren psycholoog/-psychotherapeut
Functieomschrijving
Praktijk de Hille is een groepspraktijk gelegen te Zwevezele.
Wegens de grote vraag naar psychotherapeutische begeleidingen, zijn we op zoek naar een
geëngageerde, gemotiveerde collega om ons kinder- en jongerenteam in de praktijk te versterken.
We zoeken een psycholoog of psychotherapeut die over de nodige professionele bagage beschikt om
individuele begeleidingen op een zelfstandige manier vorm te geven en tegelijk onze algemene
teamwerking mee te versterken.
Meer info over onze werking vind je op www.praktijkdehille.be

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt een therapie-opleiding afgerond of hebt zeer ruime ervaring als therapeut.
Je kan met een brede waaier aan problematieken bij kinderen en jongeren aan de slag.
Je bent in staat op een zelfstandige manier de begeleiding vorm te geven.
Je bent een geëngageerde, communicatieve collega die bereid is de bestaande werking van
Praktijk de Hille mee verder vorm te geven en ons aanbod uit te bouwen.
Je hebt de openheid om bij je eigen functioneren als therapeut stil te staan en deel te nemen
aan de teamintervisies.
Je engageert je om een of enkele vaste werkblokken op te nemen. Aantal uren en dagen is
steeds in onderling overleg te bespreken.

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•

De nood aan psychologische begeleiding vaststellen, in overleg met het betrokken netwerk
van de cliënt De persoon met een zorgbehoefte of zijn netwerk informeren over de aanpak en
de mogelijkheden van de psychologische tussenkomst
De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...) in overleg met
het netwerk/de cliënt.
Contacten met externe partners onderhouden betreffende het dossier van een cliënt
Ruime kennis van ontwikkelingspsychologie
Kennis van IQ-afnames

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•

Samenwerken als hecht team en overleg bevorderen
Contactvaardig zijn
Zelfstandig werken
Zin voor nauwkeurigheid hebben

Aanbod
Wat heeft praktijk De Hille jou te bieden?
-

Een geëngageerde teamwerking met op regelmatige basis teamvergadering, intervisie,
cliëntoverleg,…
De ruimte om eigen professionele interesses en creatieve ideeën vorm te geven
Werkuren in overleg
Beheer van agenda
Een gezellige ingerichte praktijkruimte binnen een warme groepspraktijk
Een omkadering waarin je jezelf kan ontplooien
Mogelijkheid tot het uitwerken van eigen projecten

Huidige beschikbare uren:
-

Elke avond vanaf 16u

-

Zaterdag heel de dag

Er kan meteen opgestart worden.

Plaats tewerkstelling
Wingenesteenweg 19 C
8750 Zwevezele/Wingene

Interesse?
Contacteer Charlot Crombez: charlotcrombez@gmail.com of 0472/43.46.28

