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Revalidatie Carpe Diem in KALMTHOUT zoekt

ZELFSTANDIG
PSYCHOLOOG/
TOEGEPASTE
PSYCHOLOOG (M/V)
Zelfstandige activiteit - Online sinds vandaag

Functieomschrijving
Multidisciplinaire groepspraktijk Revalidatie Carpe
Diem zoekt een zelfstandig psycholoog of toegepaste
psycholoog (m/v) voor de ondersteuning van
kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Binnen onze praktijk krijgen wij veel vragen naar
multidisciplinair onderzoek en zoeken daardoor
iemand om ons team te versterken. Voor onze
discipline gaat dit voornamelijk over intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek,
planning, geheugen,… of eerder een algemene
screening.
U bent in staat om de gevraagde onderzoeken uit te
voeren.
U kan de onderzoeksresultaten interpreteren vanuit
de ruimere context en de anamnesegegevens van
het kind / de jongere.
U kan adviezen op maat formuleren en bespreekt
deze met de betrokkenen.
U kan het geheel in een grondig en genuanceerd

Vereiste
studies
Prof. bach.
Toegepaste
psychologie:
Klinische
psychologie
Master
Psychologie:
Klinische
psychologie
Prof. bach.
Toegepaste
psychologie:
Schoolpsychologie
en
pedagogische
psychologie

Talenkennis
Nederlands
(zeer
goed)

Werkervaring
Minstens 2 jaar

verslag weergeven.

ervaring

U kan psycho-educatie bieden (individueel, ouders).

Contract

Wij vinden het belangrijk om multidisciplinair samen

Zelfstandige

te werken, elkaar aan te vullen en door te verwijzen
naar elkaar. Hiervoor kan u dus rekenen op een
teamwerking en er is mogelijkheid tot overleg binnen

activiteit
Voltijds

dit team. Daarnaast onderhoudt u contact met
verwijzers en partners in de omgeving en bouwt u

Plaats
tewerkstelling

zelf uw cliënteel uit binnen de praktijk.

Pastoor

Profiel
U beschikt over een Bachelor in de Toegepaste
Psychologie of Master in de Klinische
Psychologie (optie kinderen en jongeren).
U bent bereid u te blijven bijscholen in uw
vakgebied. Bij voorkeur heeft u ook een
Postgraduaat in de Psychodiagnostiek gevolgd
of bent u bereid dit te volgen.
U bent een gemotiveerde en communicatieve
collega, die het aanbod binnen onze
groepspraktijk mee wil uitbreiden.
U kent eigen gevoeligheden en grenzen en
staat ervoor open om uzelf verder te
ontwikkelen op persoonlijk en op professioneel
vlak.
U draagt samenwerking met verwijzers en
collega’s uit verschillende disciplines hoog in
het vaandel.
U bent bereid om naast het werk met cliënten
ook praktische taken en klusjes op te nemen
die bijdragen tot een vlotte dagelijkse werking
van de groepspraktijk.

Jobgerelateerde competenties
De noden van de persoon met een
zorgbehoefte analyseren De persoon met een

Weytslaan 25
2920
KALMTHOUT

zorgbehoefte informeren over de aanpak en de
mogelijkheden van de psychologische
tussenkomst
De nood aan psychologische begeleiding
vaststellen De modaliteiten met de persoon
met een zorgbehoefte bepalen De persoon
met een zorgbehoefte naar een arts, sociale
dienst, paramedici, ... doorverwijzen
Psychologische tests afnemen, het profiel van
de persoon evalueren en een psychologisch
rapport opstellen
De persoon met een zorgbehoefte begeleiden
De psychologische behandeling opvolgen
(aandachtspunten, vorderingen, ...)
Aanpassingen voorstellen
De familiale en sociale omgeving van de
persoon met een zorgbehoefte afbakenen De
aard van de moeilijkheden vaststellen
(functionele stoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen,
...)
Informatie uitwisselen tijdens seminaries en
overleggroepen. Professionele documentatie
actualiseren

Persoonsgebonden competenties
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Plannen (= ordenen)
Omgaan met stress
Zelfstandig werken
Klantgerichtheid
Creatief denken (Inventiviteit)
Commercieel zijn
Resultaatgerichtheid
Zich kunnen aanpassen aan veranderende
omstandigheden (flexibiliteit)
Samenwerken als hecht team
Leervermogen hebben
Regels en afspraken nakomen
Contactvaardig zijn

Aanbod
U werkt op zelfstandige basis.
U bent bereid deel te nemen aan
teamvergaderingen.
U bent bereid ook tijdens avonduren en/of op
zaterdagen te werken.
U hebt voeling met en kennis van
ontwikkelingsstoornissen zoals o.a. autisme,
AD(H)D, dyspraxie, dysfasie en
leerstoornissen.
Uren in overleg te bepalen. Testing wordt bij
voorkeur uitgevoerd tijdens schooluren en/of
op zaterdag.

Plaats tewerkstelling
Revalidatie Carpe Diem
Pastoor Weytslaan 25 2920 KALMTHOUT
Toon op kaart

Waar en hoe solliciteren?
Per brief

Contact: Mevr. Katrien Dewippe

Via e-mail:
katriendewippe@revalidatiecarpediem.be

Revalidatie Carpe Diem
Pastoor Weytslaan 25, 2920
KALMTHOUT

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

VDAB-vacaturenummer: 56501464
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de

niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

