Vacature Psycholoog dagziekenhuis Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een
levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met
aandacht voor jouw ambities.
Momenteel kijken we uit naar een voltijdse Psycholoog bij het dagziekenhuis Kinder- en Jeugdpsychiatrie
(contract onbepaalde duur):

Functieomschrijving:










Je staat in voor de ontwikkeling en opstart van het dagziekenhuis.
Je bent in staat om voor deze opstart inhoudelijke zaken uit te denken, uit te werken en op te
volgen.
Je neemt voor het dagziekenhuis organisatorische en coachende taken op.
Je neemt organisatorische en coachende taken op binnen het dagziekenhuis.
Je staat in voor de begeleiding/therapeutische behandeling van het kind en/of het
gezinssysteem.
Je staat in voor psychodiagnostiek van de patiënten binnen het dagziekenhuis.
Je draagt bij in de patiëntbespreking en adviseert behandelstrategieën op basis van je
onderzoek. Je bent in staat om deze behandelstrategieën uit te voeren.
Je staat in voor de administratie en verslaggeving.
Je staat in voor je eigen permanente opleiding en ontwikkelingsbevordering teneinde een
kwalitatief hoogstaande dienstverlening te verzekeren.

Profiel:














Je beschikt over een diploma van master in de klinische psychologie of orthopedagogie.
Een therapeutische opleiding strekt tot aanbeveling.
Het is een vereiste dat je ervaring hebt in het diagnostisch en begeleidend werken met
kinderen en gezinnen.
Je hebt ervaring in het werken met groepsaanbod voor kinderen.
Je bent in staat een team te coachen en te motiveren.
Je kan zowel goed zelfstandig werken als in team samenwerken. Je hebt een
multidisciplinaire ingesteldheid, je kan vlot samenwerken en inspelen op andere disciplines
(met behoud van de eigen professionele identiteit en onafhankelijkheid).
Je hebt de vaardigheden om een coördinerende rol op te nemen en de inhoudelijke en
praktische organisatie van deze multidisciplinaire werking mee vorm te geven en aan te
sturen.
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
Je kan discreet omgaan met informatie. Je bent integer en empatisch ingesteld.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent sterk betrokken.
Je bent flexibel ingesteld en je bent stressbestendig.

Wij bieden:
Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.
Salarisschaal:
Verloning volgens de schaal A111/A112 met een minimum brutomaandloon van 3.051,37 euro en een
maximum brutomaandloon van 5.282,43 euro voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutomaandloon is
afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Troeven UZ Gent:

Overname anciënniteit van openbare diensten (onbeperkt) en overname relevante ervaring uit
de privésector (max. 9 jaar).

Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Naast on-the-job-opleiding krijg je voldoende mogelijkheden om interne opleidingen
(persoonlijke en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen.

Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling: 26 dagen verlof + 12 dagen
recuperatiedagen (40 urenweek ipv 38 urenweek). Officiële feestdagen + decretale
feestdagen (11/07, 02/11, 15/11, 26/12) + 2 halve dagen Gentse Feesten.

Selectieprocedure:

Screening cv en motivatie. De kandidaten waarvan het profiel het nauwst aansluit bij het
gevraagde profiel, worden uitgenodigd voor het schriftelijk gedeelte.

Praktijkgerichte casus (07/03/2019 - late namiddag). De 5 best beoordeelde kandidaten
worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Competentiegericht interview (20/03/2019).

Contact:
Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door via
deze jobsite.
Uiterste inschrijvingsdatum: donderdag 21 februari 2019 om 23:59:59
Heb je nog vragen ?
Dan kan je altijd terecht voor functionele inlichtingen bij:
Mevr. Annelien Merckaert
Coördinerend psycholoog
Kinder- en Jeugdpsychiatrie
tel. 09/332 69 94
of voor administratieve inlichtingen bij:
Mevr. Ann-Sofie Demuynck
Selectieadviseur
Dienst Rekrutering & Selectie
tel. 09/332 57 72

