Wij zoeken: MASTER IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE VOOR KINDEREN, JONGEREN EN HUN GEZIN
Praktijk TaLent is een multidisciplinaire praktijk waar 5 logopedisten en 3 psychologen werken.
Momenteel zijn we op zoek naar een psycholoog/therapeut in functie van een
zwangerschapsvervanging van 22 april - 30 juni 2019. Na deze periode is er de mogelijkheid om ons
team blijvend te versterken. Tijdens de zwangerschapsvervanging zal je werken op maandag en
zaterdag. Na de vervangingsperiode zoeken we een collega die op zaterdag wil werken (en/of in de
week overdag).
We werken zowel multi- als monodisciplinair met kinderen en jongeren tot 18 jaar. Verschillende
problematieken kunnen aan bod komen. Voor meer info, zie: www.praktijktalent.be
Profiel:







Je bent klinisch psycholoog met bij voorkeur een psychotherapeutische opleiding (of je bent
in opleiding).
Je kan zowel met het kind, de ouders of het gezin werken.
Je kan zelfstandig werken en je eigen activiteiten plannen.
Je bent bereid om in het teamgebeuren van een privépraktijk te starten.
Je bent een flexibel, creatief en zelfkritisch persoon.
Competenties:
o De nood aan psychologische begeleiding kunnen vaststellen.
o De familiale en sociale omgeving van het kind/ de jongere in kaart brengen.
o De aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, ...)
o De noden van de cliënt analyseren.
o De cliënt informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische
tussenkomst.
o Het kind, de jongeren en/of de ouders adequaat kunnen begeleiden.
o De psychologische behandeling opvolgen en bijsturen indien nodig.

Aanbod:







Een samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis waarbij het aantal werkuren
onderling overeen te komen valt.
Een fijne en dynamische praktijk in ontwikkeling.
Reeds een doorverwijzingsnetwerk aanwezig.
Een aangename werkplek met toegang tot diagnostisch en therapeutisch materiaal.
Agenda flexibel in te plannen.
Mogelijkheid tot regelmatig overleg en intervisie.

Indien u interesse heeft in deze vacature, kan u uw motivatiebrief en CV mailen tegen 13 februari
2019 naar jasmien.devree@praktijktalent.be.

