Klinisch psycholoog kinderen en jongeren
Functieomschrijving
Binnen onze praktijk "Psychologisch Centrum Temse" zijn we op zoek naar een gedreven kinder-en
jongerenpsycholoog (m/v). Meer info over onze praktijk kan je vinden op
www.psychologischcentrumtemse.be
Als klinisch psycholoog zal je instaan voor het ondersteunen en begeleiden van kinderen, jongeren en
hun ouders. Je werkt nauw samen met onze collega’s om steeds de meest geschikte begeleiding te
geven. Ook onderhoud je contact met verwijzers en het netwerk.
Er is ook de mogelijkheid om groepstrainingen of workshops (thema's worden onderling besproken) te
geven. Daarnaast zal je ook deelnemen aan het teamoverleg en de intervisie. Op die manier zal je
meehelpen aan de uitbouw van onze praktijk.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma in de klinische psychologie, specialisatie voor jongeren
Je hebt ervaring in de klinische sector
Je bent erkend bij de psychologencommissie
Langdurig engagement
Zelfstandig statuut in bijberoep of hoofdberoep
Openstaan voor eigen reflectie
Meewerken aan intervisie
Een grote portie enthousiasme

Jobgerelateerde competenties
•

•

•
•

De nood aan psychologische begeleiding vaststellen De modaliteiten met de persoon met een
zorgbehoefte bepalen De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst,
paramedici, ... doorverwijzen
De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen De aard van
de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen,
leerstoornissen, ...)
De persoon met een zorgbehoefte begeleiden De psychologische behandeling opvolgen
(aandachtspunten, vorderingen, ...) Aanpassingen voorstellen
Een individuele, groeps- of familiale psychotherapiesessie organiseren De persoon met een
zorgbehoefte tijdens oefeningen begeleiden en de reacties observeren (rollenspelen, relaxatie,
...)

•
•
•
•

Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor verschillende doelgroepen
(deskundigen, ouders, ...)
Informatie uitwisselen tijdens seminaries en overleggroepen. Professionele documentatie
actualiseren
Psychologische tests afnemen, het profiel van de persoon evalueren en een psychologisch
rapport opstellen
De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren De persoon met een zorgbehoefte
informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische tussenkomst

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•

Samenwerken als hecht team
Zelfstandig werken
Plannen (= ordenen)
Klantgerichtheid
Contactvaardig zijn

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Een goed draaiende praktijk
Wil je voor minstens 8u/week engageren in onze praktijk. Er is reeds een wachtlijst !
Volledig gemeubeld en ingerichte praktijkruimte met alle materiaal aanwezig
Op geregelde tijdstippen teamoverleg
Je deelt de praktijkruimte met je collega-psychologen en kan gebruik maken van de ruimte op
de momenten dat deze vrij is. Uren/dagen zijn te bespreken.
Eigen beheer van de agenda

Plaats tewerkstelling
PSYCHOLOGISCH CENTRUM TEMSE
Vroonhoflaan 6 9140 TEMSE

Interesse?
Info@psychologischcentrumtemse.be
CV en motivatie t.a.v. Mevr. Robberecht Véronique

