
Pas jij in ons plaatje? 
 

 

 

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. 

 
 
 

 
 

 

 

KLINISCH PSYCHOLOOG  
Doelgroep ouderen, zorgeenheid Unica 

50% vervanging 
 
 

Binnen een voortdurend veranderend GGZ-landschap profileert het Medisch Centrum St.-Jozef zich als een 
expertisecentrum in de GGZ waarbij we tevens sterk inzetten op vermaatschappelijking van zorg en zoeken naar 
provinciale afstemming van het GGZ-aanbod. Competente, contente medewerkers alsook de systematische 
verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid beschouwen we hierbij als strategische prioriteiten.  
 
Momenteel zijn we op zoek naar een psycholoog voor de zorgeenheid Unica.  
Unica is een gespecialiseerde zorgeenheid (20 SP-bedden) voor de opname en behandeling van zorgvragers met 
een matig tot vergevorderde neurocognitieve stoornis waarbij er sprake is van probleemgedrag. Er wordt veel 
belang gehecht aan interdisciplinair werken en de focus in de behandeling ligt op zorg op maat. 
 
 
Functieomschrijving 
Als psycholoog maak je deel uit van een interdisciplinaire behandelequipe en sta je in voor de psychologische 
begeleiding en opvolging van patiënten.  
Je wordt tewerkgesteld binnen de doelgroep ouderen, op de zorgeenheid Unica. 
 
Het takenpakket omvat onder meer 

• Aanbieden van psycho-educatie  

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

• Deskundigheid op vlak van psychodiagnostisch onderzoek in al zijn facetten. 

• Aanbieden van individuele psychotherapie, groepstherapie, gezinstherapie en partnerrelatietherapie 

• Het therapeutisch kader van het zorgprogramma ondersteunen en bewaken 

• Verbindend werken (zowel op casus- als overkoepelend niveau, binnen de behandelequipe …)  

• Ontwikkelen, samen met het beleidsteam (hoofdverpleegkundige en afdelingsarts) en in afstemming met de 
zorgmanager en de coördinerend arts, van een visie/therapeutisch kader die/dat is aangepast en afgestemd 
op de noden en de behoeften van de patiënten en hun context. 

 
Vereisten 

• Je hebt een master diploma in de klinische psychologie, bij voorkeur aangevuld met een master in de 
klinische neuropsychologie 

• Je beschikt over een erkenning en een visum als klinisch psycholoog 

• Je hebt ervaring in neuropsychologisch onderzoek 

• Je hebt bij voorkeur een therapieopleiding (systemische) afgerond of aangevangen 

• Je ben energiek, 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 actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding  

• Je kan uit eigen beweging werkzaamheden starten en uitwerken 
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Wij bieden 
Vervangingscontract 50%, met perspectief op contract onbepaalde duur. 

Wij zijn een Qualicor Europe 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. 

 
 
Bijkomende inlichtingen? 
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je, via 089/50 91 11, wenden tot: 

• Ellen Noben, hoofdverpleegkundige Unica 

• Elien Box vakgroepverantwoordelijke psychologie 

• Jan Trap, zorgmanager doelgroep Ouderen 
 
 
Interesse? 
Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk via mail toe te komen voor 15 april 2023 ter attentie van de HR-dienst 
(sollicitatie@mc-st-jozef.be) met vermelding PSY_Unica_022023 
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