Specialistenwerk
op maat.

Klinisch psycholoog psychotherapeut 85%
voor de ouderenpsychiatrie
Jij

Het psychiatrisch ziekenhuis Duffel
is samen met het psychiatrisch
verzorgingstehuis Schorshaegen en Este,
het initiatief voor beschut wonen goed
voor ruim 800 plaatsen en meer dan 840
medewerkers.
Het zorgdepartement staat voor
uitstekende zorgverlening en een waaier
van gespecialiseerde behandelingen.
Sophia 1 is een opname- en
behandelafdeling voor ouderen met angsten stemmingsstoornissen.

-- hebt een specifieke interesse
in het werken met ouderen
-- versterkt het multidisciplinair
team door klinische
observaties en doelgerichte
psychodiagnostiek
-- geeft groepssessies
ter bevordering van
zelfexploratie, zelfinzicht,
interactie, contactfuncties,
sociale vaardigheden, ...

Jij bent
-- master in de klinische psychologie met een bijkomende opleiding
gedragstherapie en hebt een erkenning van de
psychologencommissie
-- ervaren in neuropsychologisch onderzoek en in het
psychodiagnostisch en psychotherapeutisch werken met ouderen
-- sterk in communicatie met zin voor multidisciplinaire werking
-- hartelijk en positief ingesteld, enthousiasmerend en motiverend
-- collegiaal, integer, betrouwbaar en tactvol
-- bereid tot bijscholing, intervisie en supervisie

-- staat in voor individuele
psychologische begeleiding

Jij krijgt
- een contract van onbepaalde duur
- een stimulerende en professionele werkomgeving waar ‘zin in
zorg’ troef is

-- maakt deel uit van het
kernteam (aansturing
therapeutisch aanbod,
detecteren en geven van
vorming).

Meer weten?
Neem contact op met Yamina Madani, afdelingsarts Sophia 1-2
(015 30 49 64) of Rina Goossens hoofdverantwoordelijke van
Sophia 1 (015 30 49 74)

-- draagt actief bij aan
de multidisciplinaire
teamwerking.

Ben jij onze nieuwe collega? Stuur een sollicitatiebrief met CV en
foto vóór 26 april 2019 naar Psychiatrisch ziekenhuis Duffel, t.a.v de
personeelsdienst, Stationsstraat 22c te 2570 Duffel of mail deze
naar PZD.vacature@emmaus.be met vermelding van referentie
SO1PS21032019.

Zin in zorg

Psychiatrisch
Ziekenhuis
Duffel

www.pz-duffel.be

www.emmaus.be

Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend,
ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

