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Groepspraktijk Arnica zoekt een...

psycholoog - therapeut voor kinderen, jongeren,
adolescenten en volwassenen
...om ons team in Lint en Willebroek aan te vullen
Als zelfstandig psycholoog kom je terecht in een multidisciplinair team. Je zal samen of alleen in
staan voor de therapeutische begeleiding van onze cliënten. Je werkt nauw samen met
collega’s en verantwoordelijke om steeds de meest geschikte begeleiding te geven. Ook
onderhoud je contact met verwijzers en het netwerk. Maar bovenal ben je uitstekend in je
vakgebied en hou je ervan om in een hecht team te werken.
Wat vragen we?
Vereiste studies
● Master klinische psychologie
●

Bachelor toegepaste psychologie

●

Bijkomende psychotherapieopleiding of reeds bezig

Gevraagde competenties:
●

begeleiding (psycho-educatief en ondersteunend)

●

therapeutische interventies/gesprekken

●

kennis van cliëntgerichte therapie

●

kennis van cognitieve gedragstherapie

●

samenwerken in multidisciplinair en integratief teamverband

●

plannen en organiseren

●

zelfstandig werken

●

sociaal vaardig zijn

●

nauwkeurig werken

●

computervaardig

Enige ervaring is vereist.
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Wat bieden we?
●
●
●
●
●
●
●

Een aangename werkomgeving
Werken in een dynamisch team
Materiaal en benodigdheden voor uitvoering van de functie
Bekendmaking, netwerk, contacten en website
Teamvergaderingen op regelmatige basis
Leuke groepsactiviteiten
Flexibel uurrooster

Statuut
●
●
●

Bereid te werken als zelfstandige (zowel in bijberoep als hoofdberoep mogelijk).
Voor 15u/week (meer is in onderling overleg mogelijk)
Startdatum: zo snel mogelijk.

Hoe solliciteren ?
Mail een uitgebreid cv en motivatiebrief naar marloes@arnicapraktijk.com met vermelding van
vacature psycholoog Lint.
Beschrijf duidelijk je motivatie, opleiding, werkervaring en engagement.
Voor extra informatie kan je contact opnemen met
Marloes Eekman
Groepspraktijk Arnica
Mechelsesteenweg 72
2830 Willebroek
GSM: 0468/16.14.91
en op www.arnicapraktijk.com

