kom los van je angst
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VACATURE ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG VOLWASSENEN

SOLTA is een gespecialiseerde groepspraktijk te Oudenaarde (Ename). De praktijk specialiseert zich in
de cognitief gedragstherapeutische begeleiding van een breed spectrum aan angstproblemen. Meer
informatie vind je terug op onze website www.solta.be.
We zoeken naar een nieuwe collega die ons bruisend en competente team wenst te vervoegen.

Ben je hierdoor geboeid? Laat dan zeker niet na om contact op te nemen!

Wat bieden we?
- Inschakeling in een mooie groepspraktijk, met persoonlijke visitekaartjes en persoonlijk Soltaemailadres.
- Aantal dagdelen en momenten in overleg (voormiddag/namiddag /avond/weekend).
- Een mooie combinatie van autonoom werken met ruimte voor samenwerken en overleg
- De ruimte om eigen professionele interesses en creatieve ideeën vorm te geven
- De mogelijkheid om voor jezelf een specialisatie uit te bouwen in angstproblemen
- Aangename praktijkruimtes, met de nodige praktijkmaterialen
- Gedeelde wachtruimte, sanitair en keuken
- Cliënten worden aangeleverd. Eigen toevoer is uiteraard ook mogelijk en gewenst.
- Een uitgebreid netwerk van verwijzers.
- Eventuele mogelijkheid tot geven van psycho-educatie of trainingen in groep in onze polyvalente
ruimte.
www.solta.be

Verwachtingen/profiel
- Werkervaring van minstens 2 jaar
- Je bent een door de psychologencommissie erkend licentiaat of master in de psychologie.
- Je hebt een cognitief gedragstherapeutische opleiding genoten of plant deze te volgen.
- Je hebt affiniteit en ervaring met een diversiteit van angstproblemen, of je bent bereid/hebt zin om

je hierin te specialiseren.
- Je bent zelfstandig in bij- of hoofdberoep, of hiertoe bereid.
- Je bent verantwoordelijk en betrokken.
- Je zoekt continue bijscholing aan de hand van literatuur, studiedagen en andere opleidingen
- Je kiest voor een langdurig engagement
- Je bent bereid om op regelmatige basis deel te nemen aan vergader-/intervisiemomenten
- Je bent bereid om deel te nemen aan de teamwerking en de uitbouw van de praktijk
- Meerdere dagdelen per week (waaronder 1 avonddagdeel), op zelfstandige basis willen werken.

Geïnteresseerd?
Stuur gerust een mailtje naar isabelle@solta.be
Of bel op nummer 0499/89 35 56
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www.solta.be

