ONZE VACATURE:
Master in de psychologie, optie klinische psychologie

of
Master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek
Werken bij Asster
Het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster ligt in Sint-Truiden en telt 581, door de Vlaamse Overheid
erkende bedden. Asster is ontstaan uit een fusie van P.Z. Sancta Maria en P.C. Ziekeren. Het
Psychiatrisch Verzorgingstehuis “De Passer” telt 90 bedden. Per jaar worden er in het ziekenhuis
meer dan 2100 opnames gerealiseerd. In Asster werken meer dan 850 medewerkers en 20 artsen,
die met veel passie en professionalisme kwaliteitsvolle, warme en veilige zorg leveren aan onze
patiënten.
Momenteel zijn we op zoek naar een master in de psychologie, optie klinische psychologie of een
master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek.
 De afdeling ‘De Zeilen 2’, met een specifiek aanbod van psychiatrische zorg voor volwassenen
met een verstandelijke beperking, heeft een tijdelijke openstaande betrekking (0.50 VTE)
voor het project ‘Mobiele Forensische Outreach’ (MFO).
 De Mobiele Werking Dubbel Diagnose Limburg (MWDD) heeft een tijdelijke openstaande
betrekking (0.40 VTE).
Beide functies hebben een gelijkaardige duur (ongeveer 1 jaar) en zijn combineerbaar.

Functieomschrijving
Als lid van het team Mobiele Forensische Outreach (MFO):
 Vertrek je vanuit de afdeling De Zeilen 2 om deel te nemen aan zorg georganiseerd vanuit
het netwerk ‘zorg aan geïnterneerden’.
 Ondersteun je voorzieningen mobiel in het opvangen van volwassenen met een
verstandelijke beperking, een psychiatrische problematiek en een interneringsstatuut.
 Bouw je deze werking inhoudelijk mee uit.
Als lid van de Mobiele Werking Dubbel Diagnose Limburg (MWDD):
 Bied je zorg en ondersteuning aan het netwerk van cliënten met een dubbel diagnose
(verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek). Dit door middel van begeleiding
en behandeling in de thuis (vervangende) context.
 De werking van dit project is provinciaal. Je standplaats is Hasselt.

Functieprofiel







Je bent master in de psychologie, optie klinische psychologie (met erkenning) of master in de
pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek.
Je hebt kennis van ontwikkelingsstoornissen (zoals verstandelijke beperking) en
psychiatrische ziektebeelden, hun aanpak en behandeling, en je kan deze kennis vlot
overdragen.
Je bent ondernemend, stressbestendig en kan zelfstandig handelen in uitdagende contexten.
Je hebt een actieve, onderzoekende en flexibele houding.
Je toont je reflectief in handelen, en draagt pro-actief bij aan het uitbouwen van zorg op
maat voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
Je hebt kennis van de doelgroep en het betreffende zorgcircuit en netwerk.

Aanbod







Tewerkstellingspercentage: 0.50 VTE + 0.40 VTE
Startdatum: Zo spoedig mogelijk
Contract: Bepaalde duur (ongeveer 1 jaar)
Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s
Een boeiende en uitdagende job in een dynamische sector
Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (gratis hospitalisatieverzekering,
attentiebeleid, …)

Wens je bijkomende informatie?
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:
 Dhr. Steven Dewulf, zorgmanager De Zeilen (011/78 86 00 – steven.dewulf@asster.be)
 Dhr. Luc Schalenbourg, coördinator mobiele teams en zorgmanager Reling (0478/27 13 38 –
luc.schalenbourg@reling.be)

Zin in een uitdaging?
Solliciteer dan online via www.asster.be/solliciteren en voeg je CV en motivatiebrief zeker
toe! Solliciteren kan tot en met 21/12/2018.

