De Wissel zoekt voor haar afdeling de Switch (Sint-PietersRode) een psychotherapeut
De Switch is een begeleidingsinitiatief voor meisjes tussen 14 en 18 jaar.
Onze werking is specifiek door haar kortdurend, compact en intensief karakter en haar
therapeutische insteek.

Taakomschrijving:
•
•
•
•

Groepstherapie 2x per week
Individuele therapie
Deelnemen aan uitgebreid meisjesoverleg
Supervisie

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ervaring met het werken in bijzondere jeugdzorg (min. 5 jaar), voeling met de
complexiteit op verschillende domeinen (maatschappelijke kwetsbaarheid,
gezinsdynamieken, ...).
Master in de psychologie of de orthopedagogie of gelijkwaardig door ervaring
Voldoende kennis van ontwikkelingspsychologisch kader
Psychotherapeutische opleiding achter de rug ( Bij voorkeur systemische en/of
experiëntiële basis)
Kennis van mentaliseren bevorderend en groepsgericht therapeutisch werken
Naast de verbale insteek ook eigen sterktes willen binnenbrengen als creativiteit,
sportiviteit,...
Bereid om 10 u/per week (over twee dagen) aanwezig te zijn in, beschikbaar te
zijn voor de Switch
Gepassioneerd door de doelgroep en het engagement van de Wissel, door de
visie en missie van de Wissel en het CANO-samenwerkingsverband
Reflectief, meedenkend, waarderend en positief ingesteld, professioneel en naïef,
bereikbaar
Betrokken in en geëngageerd voor een diverse en warme samenleving

Wat de Switch biedt:
•

Mogelijkheid om te groeien in het psychotherapeutisch aanbod dat jij aan de
meisjes biedt

•

Samenwerking mogelijk met gestalttherapeut in opleiding die paardentherapie
geeft aan dezelfde groep meisjes

•

Supervisie, samenwerking met psychiater

•

Loondienst of zelfstandige basis, bespreekbaar (verloning volgens barema en
diploma : master = L1, PC 319.01 (*), met overname relevante anciënniteit)

Selectieprocedure:
•

•
•

CV en motivatiebrief via e-mail t.a.v. inge.vankerckhove@wissel.be ten
laatste op 15.07.2018
Info ? Inge Van Kerckhove 0472.468122
Uiterste sollicitatiedatum : 15.07.208
o Eerste gesprek tussen 16 en 27.07.2018
Tweede gesprek week van 06 tot 10.08.2018

•

Selectiegesprekken gaan door in de Switch, Gravenstraat 54, 3220 Sint-PietersRode

•

Startdatum: bij voorkeur vanaf 03 september 2018

Website : www.wissel.be
De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan
ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht,
afkomst, geloof of handicap.
Deze opdracht wordt enkel intern en gericht opengesteld

