Vacature (volwassenen) Psychiater Nova Vida
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en dynamische psychiater met
affiniteit voor de verslavingszorg.
Als psychiater draag je bij aan de herstelgerichte zorg van patiënten met een
verslavingsproblematiek (product / gedrag).
We maken gebruik van diverse actuele methodieken en strategieën, die
succesvol blijken m.b.t. het behandelen van verslaving.
Denkt u een meerwaarde te kunnen betekenen in ons team en kan u zich
voor 5 uur (of meer) engageren, reageer dan zo spoedig mogelijk op deze
vacature.
Werkomgeving
Nova Vida is een zorginstantie gespecialiseerd in begeleiding en behandeling
van verslaving. Patiënten kunnen bij ons terecht voor zowel een ambulant als
een residentieel traject. We trachten zo maximaal mogelijk het systeem
hierbij te betrekken.
Gewenst profiel:
•
•
•
•
•
•
•

U bent erkend en geregistreerd in als arts-specialist in de psychiatrie
Minimaal twee jaar recente werkervaring in de functie van psychiater
Ervaring met verslavingsproblematiek is een pluspunt
U hebt ervaring in of bent bereid te werken met het systeem van de
patiënt
U neemt de medisch psychiatrische leiding binnen een
multidisciplinair team
U kan zich vinden in een open overlegcultuur
Een flexibele instelling

Wij bieden:
•
•

•

De mogelijkheid tot bijscholing
Een samenwerking in een multidisciplinair team, waarbij er actief
overlegd wordt over de meest geschikte behandeling voor iedere
patiënt
Een boeiende en variabele job, waarbij u in aanraking komt met
patiënten, die allen kampen met een verslavingsproblematiek, maar

•

waarbij ook de onderliggende problemen worden aangepakt, zoals bv.
trauma, ADHD,…
Een kader waarbij herstelgerichte zorg hoog in het vaandel wordt
gedragen

Interesse?
Wilt u vrijblijvend praten over de inhoud van deze vacature of onze
organisatie? Neem dan contact op met Natalie De Schepper, Klinische
psychologe, integratieve psychotherapeut via 0032 472 74 78 91 of mail naar
info@novavida.eu
Adres:
Nova Vida
Marcel Auburtinlaan 47
2600 Berchem
www.novavidarecovery.be

