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.

K-Delta richt zich tot kinderen en jongeren (2 tot 18 jaar) die op verschillende terreinen vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en
functioneren en die hiervoor gespecialiseerde kinderpsychiatrische hulp nodig hebben. De werking omvat zowel een (semi)residentieel (6 tot 18 jaar) als poliklinisch aanbod (2 tot 18 jaar).

1 FTE klinisch psycholoog (M/V)
Kortdurende Interventiegroep Tieners
Vervangingscontract
Patiëntenpopulatie
Jongeren (12 tot 18 jaar) met (vermoeden van) psychiatrische problematiek die in crisis worden opgenomen in de
kortdurende interventiegroep tieners (2 weken of korter, één maal verlengbaar met 2 weken op indicatie).
Jobinhoud
De functie omvat

bijdragen in het interdisciplinair zorgproces met grote deskundigheid op vlak van zowel crisisinterventie en begeleiding, klinische diagnostiek als psychotherapie

in overleg met de kinder- en jeugdpsychiater ondersteunen en aansturen van het interdisciplinaire team in
het uitwerken van zorgprogramma’s en vervolghulp voor jongeren en hun context

verbindend kunnen werken met alle betrokken partners rond een casus

bijdragen aan de ontwikkeling van de zorgeenheid in samenspraak met het beleid
Wij vragen

Master in de psychologie; richting klinische en gezondheidspsychologie optie kinderen en adolescenten
Bijkomende therapie-opleiding strekt tot aanbeveling

Ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en/of psychiatrische crisis-/urgentiewerking strekt tot aanbeveling

Flexibiliteit naar taakinvulling toe gezien de evoluties binnen IJH en de GGZ

Een actieve, onderzoekende en transparante houding

Initiatiefname om bepaalde zaken uit te werken en op te starten

Oplossingsgerichtheid en besluitvaardigheid

Stressbestendigheid

Betrokkenheid op je werk en betrokkenheid bij anderen kunnen stimuleren.

Actieve ondersteuning van collega’s en respectvolle houding m.b.t. elkaars deskundigheid

Teamplayer die ook zelfstandig kan werken

Goede kennis van het hulpverleningsaanbod voor jongeren

Oog voor kwaliteit, cliënt- en mensgerichtheid
Wij bieden
Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Bijkomende inlichtingen?
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan men zich wenden tot mevrouw Sabine Brocatus,
zorgmanager doelgroep kinderen en jongeren (089 50 91 90).
Interesse?
Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk via mail toe te komen op 21 mei 2019 ter attentie van de heer Jan Neven,
HR Manager (sollicitatie@mc-st-jozef.be).
Sollicitatiegesprekken worden gepland op 23 mei 2019 van 10u tot 12u

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen.

