Mens Sana is een multidisciplinaire groepspraktijk psychiatrie en
psychotherapie die momenteel bestaat uit een psychiater en
enkele psychologen.
Cliënten kunnen er terecht voor ambulante diagnostiek en
behandeling van een scala aan psychologische en psychiatrische
problemen.
De praktijk is centraal in Limburg gelegen (tussen Hasselt en
Genk) en zeer vlot bereikbaar met de auto (parkeermogelijkheid
ter plaatse) en met het openbaar vervoer.

Het Mens Sana-team wenst uit te breiden en zoekt hiervoor
PSYCHOLOGEN (m/v)
Functieomschrijving
U werkt als klinisch psycholoog in een multidisciplinaire groepspraktijk, waar u op deeltijdse en zelfstandige
basis tijdens een of meerdere dagdelen cliënten inplant en ambulant begeleidt.
Cliënten bieden zich aan met diverse klachten en pathologieën. Omwille van de aanwezigheid van een
psychiater is er ook frequent sprake van een psychiatrische problematiek.
Als psycholoog dient u een accurate inschatting te maken, hypotheses te formuleren, diagnostische denkkaders
te hanteren. U dient indien nodig in te grijpen bij risicosituaties.
U biedt een vervolgbegeleiding en -behandeling aan als enige behandelaar, of in combinatie met de psychiater
van het Mens Sana-team.
U werkt als psycholoog samen met andere netwerkpartners in de regio.
Vereisten
•

U behaalde een Master in de klinische psychologie (en heeft een erkenningsnummer)

•

U hecht veel belang aan een professionele, vriendelijke en empathische attitude

•

U werkt doelgericht en hanteert daarbij evidence based-principes

•

U heeft werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg

•

U engageert zich in het team voor cliëntenoverleg, intervisie en voelt zich medeverantwoordelijk voor
de uitstraling van de groepspraktijk

•

Een postgraduaat in een psychotherapeutische stroming strekt tot aanbeveling

Bijkomende inlichtingen?
Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot dr. Kris Noppe, psychiater, per mail
(info@praktijkmenssana.be). Indien gewenst contacteren wij u vervolgens telefonisch.
Interesse?
Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk op 31 maart 2019 via mail te worden verzonden ter attentie van dr. Kris
Noppe, psychiater (info@praktijkmenssana.be).
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