7 VESTIGINGEN

TEAM + NETWERK

INTERVISIE + SUPERVISIE

BEN JIJ EEN KLINISCH
PSYCHOLOOG MET
GROEIAMBITIE?

INFRASTRUCTUUR

FARESA GROEIT EN ZOEKT EEN AMBITIEUZE COLLEGA
OM

SAMEN

TOEKOMSTIGE

UITDAGINGEN

AAN

TE GAAN. ONZE PASSIE LIGT BIJ HET BIEDEN VAN
EVIDENCE-BASED BEGELEIDINGEN OM HET WELZIJN
VAN MENSEN TE BEVORDEREN, OP HET WERK EN
THUIS (B2B EN B2C). DE TOEKOMST BESTAAT UIT

SECRETARIAAT &
ADMINISTRATIE

BLENDED CARE.

www.faresa.be

INSPRAAK EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN

KLINISCH PSYCHOLOOG
MET GROEIAMBITIE
IN LOONDIENST

Jouw opdracht

Jouw profiel

•

•

•

•
•

Je adviseert het B2C en B2B management
over innovatieve producten, diensten of
opportuniteiten (product development)
Je produceert nieuwe content voor bestaande
producten en trainingen en zorgt voor
samenhang.
Je zet je in om blended care te bieden in
meerdere vestigingen
Je bent erop gebrand om een doorwinterde
clinicus te worden en te werken met clienten van
alle leeftijden en hun context (groep/individu)
maar het bedrijfsleven laat je ook niet onberoerd.

•
•
•
•

•

•

Je bent licentiaat/master in de klinische
psychologie
Je hebt een postgraduaat
gedragstherapie
Je hebt minimum 3 jaar ervaring
Ervaring en interesses buiten de
klinische muren strekt tot aanbeveling
Onderzoekservaring is een
meerwaarde, evidence-based werken
een must
Je legt graag contacten, bent sociaal
maar zoekt ook graag naar verbanden
en oplossingen (analytisch)
Je vindt je in de rol van expert, collega
en ambassadeur

Wij bieden

FARESA is er voor jou

•
•

Faresa is een evidence–based
psychologisch centrum voor kinderen,
jongeren en volwassenen. We zijn een
professionele en bekende praktijk met de
nodige kwaliteitsindicatoren.

•

•

Een voltijdse job in loondienst (38u/week)
Een ambitieuze organisatie waarin het B2C en
B2B management veel belang hecht aan een
welzijnsgericht HR-beleid.
Kansen om je verantwoordelijkheid, adviserende
rol voor het beleid en vaardigheden te benutten
en te late groeien. Je laat Faresa groeien en groeit
met ons mee.
Als clinicus krijg je maximale leerkansen
(persoonlijk ontwikkelingsplan)

Ben jij wie we zoeken en ben jij op zoek naar ons? Neem dan een kijkje op onze website
www.faresa.be en stuur je CV en motivatiebrief naar management@faresa.be

