
Z.org KU Leuven zoekt voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven een: 

Psycholoog / psychotherapeut (M/V) 80 - 100 %  
Functieomschrijving 

• Je bent master in de klinische psychologie aangevuld met een psychotherapeutische opleiding, meer specifiek de 
psychodynamische kinderpsychotherapie 

• Je wordt ingezet in het jongerenzorgprogramma De Kade, meer specifiek de intensieve residentiële psychotherapie voor  
jongeren van 14 tot 18 jaar met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en psychosen, op onze campus te Kortenberg 

• Je staat garant voor het behandelplan van elke jongere en kan dit behandelplan concreet vertalen naar elke discipline 
betrokken bij de jongere 

• Je bent een brugfiguur naar de ouders en belangrijke derden en betrekt hen actief bij de behandeling van hun kind  
• Je bent een brugfiguur naar verwijzers en instanties binnen de regio  

 

Profiel  

• Je hebt interesse en ervaring in het werken met adolescenten en hun gezin 

• Je hebt kennis van kinder- en jeugdpsychiatrie 
• Je vindt het belangrijk te kunnen samenwerken in een multidisciplinair team 

• Je bent samenwerkingsgericht en een teamspeler 
• Je overtuigingskracht wordt aangevuld met uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 

• Parate mondelinge kennis van Frans en Engels is een pluspunt  

• Dankzij je flexibiliteit en je stressbestendigheid kan je accuraat optreden bij diverse uitdagingen die zich voordoen 
• Je beschikt over goede computervaardigheden 

 

Aanbod 

• We bieden je een stimulerende werkomgeving waar je meewerkt aan de intensieve psychotherapie van 
kwetsbare jongeren binnen de ruimere context van een toonaangevende dienst Kinderpsychiatrie  

• Je werkt in een team waar menselijke contacten en professionaliteit hand in hand gaan  
• Je wordt verloond volgens de geldende IFIC barema’s voor de gezondheidszorg 
• We bieden jou een interessante portefeuille aan extralegale voordelen 

 

Interesse?   

Richt je sollicitatiebrief en cv ter attentie van Trui Vercruysse, met vermelding van referentienummer 2018-026 via onze website 
www.upckuleuven.be/jobs. 
Je kan solliciteren tot en met 31 mei 2018.  

 
Verdere informatie kan verkregen worden bij Trui Vercruysse, trui.vercruysse@upckuleuven.be of telefonisch 016 34 02 66 

 


