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VACATURE VOOR EEN
KINDERPSYCHOLOOG EETSTOORNISSEN
Het Centrum voor Eetstoornissen is een ambulante praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen
met eetproblemen en eetstoornissen. Ons aanbod bestaat uit individuele therapie, groepstherapie
en psychodiagnostiek. We werken hierbij nauw samen met artsen, diëtisten, psychiaters en
beweegcoachen. Voor ons minderjarig cliënteel en hun ouders zijn we op zoek naar een
kinderpsycholoog met specifieke ervaring in de behandeling van eetstoornissen.
PROFIEL
o Je bent een door de psychologencommissie erkend licentiaat of master in de klinische
psychologie, optie kind & jeugdige
o Je hebt je stage gedaan of gewerkt op een afdeling voor eetstoornissen of in een praktijk
waar je veel met eetstoornissen in aanraking kwam
o Je hebt een sterke affiniteit met deze doelgroep en kan je goed inleven in hun leefwereld
en pathologie waardoor jongeren zich bij jou gehoord en begrepen voelen. Tegelijk ben je
ook voldoende directief en begrenzend wanneer dit nodig is.
o Je besteedt aandacht aan de gezinscontext en het werken met ouders en overlegt
regelmatig met de verschillende betrokken disciplines.
o Je bent een bijkomende psychotherapie-opleiding aan het volgen of ambieert dit in de
nabije toekomst (bij voorkeur gedragstherapie of systeemtherapie)
o Je wenst een job als zelfstandige in bijberoep en kan je daarvoor wekelijks 4u vrijmaken
buiten de schooluren (dit is: ‘s avonds, op woensdagnamiddag of op zaterdag). Dit kan na
verloop van tijd uitgebreid worden.
ONS AANBOD
o Een bloeiende praktijk met bestaande samenwerkingsverbanden en voorzien van alle
middelen (oa. moderne en ingerichte ruimtes, klinische lectuur, EPD, projector, …)
o Vijf toffe collega’s die zijn opgeleid in de cognitieve gedragstherapie, acceptance and
commitment therapie en/of schematherapie
o Tweewekelijkse intervisie en maandelijkse opleidingstussendoortjes om je kennis en
vaardigheden uit te breiden of up to date te houden
o De mogelijkheid om naast individuele therapie ook groepstherapie en/of cursussen te geven
in onze groepsruimte
o Indien nodig: bijkomende supervisie door ervaren gedragstherapeuten
CONTACTGEGEVENS
o Inlichtingen bij Sophie Pollock, klinisch psycholoog-gedragstherapeut op het nummer
0473/69.39.00 of via sophie@centrumeetstoornissen.be
o Solliciteren kan voor 28 februari 2017 met CV en begeleidende brief naar bovenstaand
emailadres

