Pas jij in ons plaatje?

Vakgroepverantwoordelijke voor de vakgroep psychologie /
Psycholoog*
(0.8 of 1 FTE)
In het kader van geïntegreerde zorg worden er vakgroepen geïnstalleerd die nodig zijn om inhoudelijke expertise van een bepaald vakgebied
te borgen en te implementeren in de werking. Vakgroepen zijn ondersteunend aan de doelgroepen en werken in afstemming met het beleid
van de doelgroepen.

Jobinhoud
Als vakgroepverantwoordelijke organiseer en verzeker je het functioneren van je vakgroep teneinde de
kwaliteit van zorgverlening aan de patiënten te optimaliseren.
Je voert je taak uit onder leiding van de directeur patiëntenzorg en in nauw overleg met de leden van de
vakgroep, de andere vakgroepen en de beleidsteams van de zorgeenheden. Het betreft een halftijdse functie*.
* naast deze 0,5 FTE verricht de vakgroepverantwoordelijke nog klinisch werk.
Het takenpakket als vakgroepverantwoordelijke bestaat ondermeer uit:
 Je vormt samen met de vakgroep de identiteit ervan én leidt deze op deskundige wijze. Je zorgt voor
expertisebevordering, bouwt een VTO-beleid uit en zorgt voor kwaliteitsbewaking.


Je organiseert de vakgroep, je fungeert als aanspreekpunt en faciliteert een goede samenwerking met
alle niveau’s aangaande vakgroepgebonden en vakinhoudelijke aangelegenheden. Je maakt een
vakgroepspecifiek jaaractieplan en investeringsbegroting.



Je neemt je rol op in het personeelsbeleid. Je bent betrokken bij aanwerving van nieuwe
vakgroepmedewerkers, je voert mee beoordelingsgesprekken en coachingsgesprekken. Je verzorgt
mee het onthaal van nieuwe vakgroepgenoten.
Je organiseert de stages van studenten voor de vakgroep in nauw overleg met de stagecoördinator.



Als psycholoog maak je deel uit van een interdisciplinaire behandelequipe en sta je in voor de psychologische
begeleiding en opvolging van patiënten.
Het takenpakket als psycholoog bestaat ondermeer uit:





Bijdragen aan het interdisciplinair zorgproces onder meer via
o Psychodiagnostisch onderzoek
o Therapeutische gesprekken met patiënten en zijn netwerk zowel individueel als in groep.
Bijdragen aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het interdisciplinaire behandelplan
Het therapeutisch kader ondersteunen en mee bewaken onder andere via vorming. Actief
samenwerking nastreven met de patiënt en zijn context, het team en andere partners in de zorg
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Je beschikt over een masterdiploma in de klinische psychologie
Je beschikt over of bent bereid opleiding inzake leiderschap/management te volgen.
Je beschikt over een goede kennis omtrent alle vakinhoudelijke aspecten en bent op de hoogte van
recente wetenschappelijke ontwikkelingen
Je bent op de hoogte van de variatie in noden van de verschillende doelgroepen/zorgeenheden op
vlak van inhoudelijke aspecten
Je kan de vakgroep inhoudelijk aansturen en coachen
Je kan verbindend werken met alle betrokkenen en partners
Je bent geëngageerd en gedreven om projecten/doelen te realiseren
Je beschikt over het nodige organisatorisch vermogen om mensen, middelen en tijd zo efficiënt
mogelijk in te zetten en om gestelde doelen te realiseren
Je bent sociaal vaardig zowel naar patiënten als naar collega’s
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

Wij bieden
Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Bijkomende inlichtingen?
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot Greet Croenen, directeur patiëntenzorg
(089/50.91.11)
Interesse?
Schriftelijke sollicitaties dienen via mail toe te komen voor 30 mei 2019 ter attentie van de heer Jan Neven, HR
Manager. (sollicitatie@mc-st-jozef.be)

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

