DE
De vzw GEZONDHEIDSZORG ‘BERMHERTIGHEID JESU’ zoekt voor
het PZ Onzelievevrouw in Brugge een

KLINISCH PSYCHOLOOG (m/v)
Voor het behandelaanbod voor mensen met een depressie en/of
persoonlijkheidsstoornis (afdeling 41)
Situering
Het PZ Onzelievevrouw in Brugge is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 412
bedden/plaatsen voor residentiële behandeling en dagbehandeling. Het ziekenhuis is gespecialiseerd
in de behandeling van verslaving, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en depressie voor patiënten
vanaf 16 jaar. Er is een afzonderlijk behandelaanbod voor ouderen, een herstelgericht
behandelaanbod en een aanbod voor psychiatrische intensieve behandeling. Het ziekenhuis is
copromotor van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en
heeft medewerkers in het Mobiel Behandelteam en het Mobiel Crisisteam.
Opdrachten






Je biedt patiënten individuele gespreksbegeleiding.
Je leidt verbale groepssessies die deel uitmaken van het behandelprogramma van de afdeling.
Je begeleidt en coacht het team met aandacht voor een goede interdisciplinaire
samenwerking en voor de ontwikkeling van de vereiste competenties binnen het
afdelingsteam.
Je neemt actief deel aan het afdelingsbestuur.
Je zorgt voor een professionele mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht.

Profiel









Je bent licentiaat/master in de klinische psychologie.
Je hebt interesse voor en affiniteit met de doelgroepen van persoonlijkheidsstoornissen en
depressie.
Je hebt interesse voor een integratieve visie en multidisciplinaire benadering.
Je volgde een langdurige psychotherapieopleiding of bent bereid deze te volgen.
Affiniteit met het gedachtengoed van Marsha Linehan (dialectische gedragstherapie) is een
pluspunt.
Je kan zelfstandig werken binnen het interdisciplinair team en neemt verantwoordelijkheid
maar je bent evengoed een teamspeler en kiest voor constructieve en collegiale
samenwerking.
Je bent sociaal en communicatief.
Je hanteert een respectvolle, patiëntgerichte basishouding.
Stage- en/of werkervaring in de sector van de geestelijke gezondheidszorg strekt tot
aanbeveling.

Aanbod








Arbeidsovereenkomst : onbepaalde duur
Datum indiensttreding : 01/07/2018
Arbeidsregime : 28.5/38
Verloning cf. de vastgelegde barema’s.
Gratis hospitalisatieverzekering.
Dynamische werkomgeving.
Centrale ligging van het ziekenhuis nabij station van Brugge.

Procedure
Solliciteren kan via onze jobsite http://jobs.pzonzelievevrouw.be tot en met 31/05/2018.
Voor meer informatie over de vacature kan u terecht bij Bart Durnez , kliniekpsycholoog (tel.
050/30 18 46).

