
 
 

 

Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt in de regio 
Zuidoost en Midden-Limburg gespecialiseerde 

ambulante en residentiële zorg aan 
kinderen/jongeren, volwassenen en ouderen 

met psychische moeilijkheden. 

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid 

Het Medisch Centrum St. Jozef is op zoek naar een 

 

Klinisch psycholoog 

Doelgroep Volwassenen zorgtraject angst en depressie 
0.8 FTE, vervanging 

 
Opdracht 
Als psycholoog maak je deel uit van een interdisciplinair behandelequipe en sta je in voor de 
psychologische begeleiding en opvolging van patiënten.  
 
Het takenpakket omvat onder meer: 
 

• Bijdragen aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het interdisciplinaire zorgplan. 

• Aanbieden van individuele psychotherapie, groepstherapie en systeemgesprekken. 

• Het therapeutisch kader ondersteunen en bewaken.  
 

 Profiel 
• Je hebt een master diploma klinische psychologie en hebt een erkenning als klinisch psycholoog.   

• Je hebt een goede kennis van verschillende ziektebeelden.  

• Je ben energiek en enthousiast, liefst met ervaring met de doelgroep. 

• Je bent sociaal vaardig zowel naar patiënten als naar collega’s. 

• Je hebt een zekere maturiteit en staat stevig in je schoenen.  

• Je kan besluitvaardig zoeken naar oplossingen. 

• Je bent betrokken bij je werk en kan betrokkenheid bij anderen stimuleren. 

• Je ondersteunt je collega’s actief en hebt respect voor elkaars deskundigheid. 

• Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken. 

• Je hebt een flexibele houding en kan snel schakelen tussen ziektebeelden. 

• Je kan uit eigen beweging werkzaamheden starten en uitwerken. 

 
Aanbod 
Wij zijn een NIAZ-geaccrediteerde organisatie en werken graag in vertrouwen met ‘contente & 
competente medewerkers’.  Wij bieden u een fijne werkomgeving, een collegiale werksfeer en een 
boeiende functie waarin veel ruimte is voor eigen initiatief en dit tegen aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Hilde Nullens, hoofdverpleegkundige 
A3/A0 of Elien Box, vakgroepverantwoordelijke psychologen 
 
Solliciteren 
Indien wij je interesse hebben gewekt, solliciteer dan snel! 
 
Stuur ten laatste tegen 21 juli 2021 je CV en motivatie via mail naar sollicitatie@mc-st-jozef.be.  

 


