Vacature Volwassentherapeut Therapeutenteam de Poolster
Functieomschrijving
Heb jij zin om deel uit te maken van een dynamisch therapeutenteam, met veel ruimte voor
eigen invulling? Solliciteer dan zeker onze vacature! Therapeutenteam de Poolster is
verbonden aan groepspraktijk Alpe te Herent (www.ttdepoolster.be). Wij zijn een jong en
tof team dat sterk gelooft in evidence based werken vanuit verschillende therapeutische
stromingen, in nauwe samenwerking met andere hulpverleners. Er is een kinder- en
volwassenenteam, waarin ook enige overlap is voor de jongvolwassenen. Als therapeut zal
je instaan voor de psychologische begeleiding van volwassenen ouder dan 30 jaar.

Profiel
Diploma: Je hebt een diploma Master in de klinische psychologie/orthopedagogie EN je hebt
een erkende Postgraduaatopleiding Psychotherapie afgerond of je bent daar nog mee bezig
(minimum 2de jaar).
Ervaring: Je hebt enige ervaring ( > 2 jaar) met het aanbieden van (relatie-)
therapie/begeleiding aan volwassenen.
Persoonsgebonden competenties:









Je kan zelfstandig werken en jezelf organiseren.
Je volgt het dossier op van bij de start en brengt het ook tot een goed einde (intake,
onderzoeksfase, therapie en afronding/doorverwijzing).
Je kan multidisciplinair samenwerken met huisartsen, verwijzers.
Je wilt deel uitmaken van een team van therapeuten van verschillende stromingen.
Je bent professioneel en streeft de deontologische code na.
Je bent ondernemend en enthousiast. Je bent ervan overtuigd dat je een positieve
bijdrage kan leveren aan de praktijk.
Je bent communicatief vaardig en toont initiatief in samenwerking
Je bent vriendelijk, open en enthousiast in de omgang met collega’s en cliënten.




Je kan je vinden in evidence based werken.
Je bent bereid indien nodig supervisies te volgen en staat open voor levenslang leren
(bijscholing, studiedagen, lezingen bijwonen).



Je bent bereid enkele keren per jaar overleg te voeren over de visie en koers van de
praktijk.
Je bent bereid een beurtrol op te nemen in de centrale aanmeldingen.



Pluspunten:





Je bent clientgericht, gedragstherapeutisch of systemisch geschoold.
Je hebt ervaring met verschillende therapievormen.
Je hebt ervaring in het werken met koppels en relaties.
Je hebt affiniteit in het werken met angsten, burn-out en stress en depressie.

Aanbod









Indiensttreding mogelijk vanaf april 2019
Je komt terecht in een frisse snelgroeiende multidisiplinaire praktijk met veel
potentieel.
Je krijgt een plek in een team met plaats voor jouw noden. Er is ruimte voor overleg
en intervisie, structureel of op vraag.
Je werkt in gezellige ruimtes aan een zeer aantrekkelijke huurprijs.
Je kan mee bepalen welke koers we met de praktijk in de toekomst gaan varen en er
is veel ruimte tot inbreng.
In samenspraak met de praktijk, kan je je werkuren en werkdagen zelf mee bepalen.
Binnen deze uren plan je jouw cliënten zelf in.
Er is de mogelijkheid om groepssessies te geven rond een zelfgekozen thema.
Je krijgt een profiel op de website, evenals toegang tot de gedeelde praktijkagenda.

Solliciteren
Graag een mailtje aan ttdepoolster@gmail.com tav Stephanie Theunissen. Meer informatie
over het team vind je op www.ttdepoolster.be.

