vacature voor 2 psychotherapeuten

In het Centrum voor Integratieve Psychotherapie (CIP) te Zonhoven zijn we momenteel op zoek naar enkele nieuwe collega’s. Het CIP biedt professionele
psychotherapeutische hulpverlening. U kunt bij ons terecht voor zowel individuele gesprekstherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen alsook voor
partnerrelatietherapie en gezinstherapie. In deze groepspraktijk werkt momenteel één systeemtherapeut, één kinderpsychiater en twee kinder- en
jongerenpsychotherapeuten. De werking van het centrum is voornamelijk gebaseerd op de ideeën en de methoden van het systeemdenken: in elke therapie
krijgt de omgeving van de cliënt ruime aandacht. http://www.cip-therapie.be

We willen de praktijk uitbreiden en hebben een vacature voor zowel een kinder- en jongerenpsychotherapeut, een volwassen psychotherapeut en een
kinder- en jongeren psychiater.
Het aantal uren is overeen te komen en mede afhankelijk van het aanbod. Het is belangrijk een eigen netwerk uit te bouwen. Cliënten worden tevens
verwezen via de kinderpsychiater in huis. Zelfstandige activiteit in bijberoep.

Sollicitatiebrieven ontvangen we graag per email op: greetkellens@hotmail.com

Bij vragen kan u terecht bij Greet Kellens op greetkellens@hotmail.com of telefoonnummer 0494/13.27.43.
Reacties graag vóór 21 september 2017. De sollicitatiegesprekken zullen op dinsdagavond 26 september 2017 plaats vinden.

Functie-omschrijving:

Samen met je collega’s sta je in voor de psychologische begeleiding en psychotherapeutische behandeling van diverse problematieken gaande van
eerstelijnsondersteuning tot psychotherapeutische behandelingen. Je staat in voor het hele proces (van intake t/m afronding).

We zoeken iemand die zelfstandig kan werken, met verantwoordelijkheidszin. Je organiseert een individuele, groeps- of familiale psychotherapiesessie van
aanmelding tot afronding.

Goede communicatie met andere zorgverstrekkers, huisartsen, scholen en overige actoren in de gezondheidszorg.

De werkuren zijn vrij te bepalen, in samenspraak met de collega’s; deeltijdse invulling.

Deelname aan intern teamoverleg (ongeveer 6 x per jaar)

Profiel

je bent in het bezit van een diploma master klinische psychologie (of gelijkwaardig) optie kinderen en jongeren/volwassenen.

psychotherapie-opleiding afgerond of bezig (voorkeur richting: systeem/client-centered/integratief)

Je beschikt over een goede kennis van (ontwikkelings)psychologie, psychopathologie en psychotherapeutische modellen en kan van daaruit werkhypothesen,
therapiedoelen en handelingsplannen in samenwerking met de cliënt opstellen.

zelfstandig statuut (in bijberoep)

Je bent enthousiast, integer, sociaal vaardig en hebt aandacht voor kwaliteit. Je werkt vanuit een ethisch denkkader met respect voor de eigenheid van elke
persoon.

Je bent flexibel en leergierig om jezelf verder te blijven ontwikkelen.

