Tsedek psychosociaal revalidatiecentrum
We zoeken een Psycholoog / Psychotherapeut (70% contract onbepaalde duur)

Voorstelling
Tsedek is een kleinschalig therapeutisch centrum ingepland in een residentiële buurt
en groen gelegen. Mensen met diverse psychische en maatschappelijke moeilijkheden
kunnen binnen ons centrum op intensieve en individuele wijze behandeld worden.
Tijdens een opname kan de cliënt afstand nemen van de eigen situatie en krijgt hij
de mogelijkheid om het persoonlijk functioneren beter te begrijpen en in beweging te
brengen. Het therapeutisch proces kan vervolgens verdergezet worden in de vorm van
een dagbehandeling.
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een klinisch psycholoog (26,6 uren/week) voor in ons
kleinschalig psychosociaal revalidatiecentrum met residentiële en ambulante
begeleidingsvorm. Als psychosociaal revalidatiecentrum is het onze opdracht om
mensen te reïntegreren in de samenleving.
Je staat in voor individuele gesprekstherapie voor volwassenen. De benadering is
non-directief en gericht op het verhaal van de client. Bij voorkeur zoeken we iemand
die een bijkomende therapeutische opleiding heeft gevolgd (of volgt). Daarnaast voer
je de intakegesprekken met kandidaat-cliënten. Je werkt nauw samen met andere
teamleden van het multidisciplinaire team. We verwachten een actieve deelname in
de teamvergadering. We zoeken iemand met een kritische geest die openstaat voor
feedback. Daarnaast draai je ook beperkt mee in de weekend- en avondpermanentie.
Profiel
Klinische psycholoog (diploma is vereist) * bij voorkeur bijkomende therapeutische
opleiding gevolgd (of lopende)* ervaring (idealiter met deze doelgroep) is een pluspunt
* Je beschikt over een flinke portie gezond verstand, je bent kritisch naar jezelf en
naar je omgeving. * Je staat met twee voeten op de grond. * Je kan in teamverband
werken. * Je staat open voor nieuwe ervaringen. * Je bent flexibel en creatief.

We bieden
* Een boeiend en uitdagende job * Kansen om te werken binnen een
multidisciplinair team. . * Een job van onbepaalde duur mits positieve evaluatie *
Verloning volgens IFIC classificatie * Maaltijdcheques
Bij interesse mail uw CV en motivatiebrief naar mennofransen@tsedek.be voor 23/8/20.
Indiensttreding voorzien vanaf 1/9/2020

