Molenstraat 71B, 2200 Herentals
www.elipsa.be

Tel: 014/70 74 47

Elipsa is op zoek naar versterking voor jong en divers team, bestaande uit 11
psychologen/psychotherapeuten en counselors.
We zijn op specifiek op zoek naar ondersteuning in de vorm van:
1 Psycholoog/psychotherapeut/counselor (in opleiding) voor het kinder- en jongerenteam.

Elipsa?
Elipsa is de Roemeense vertaling van het beletselteken of ellips; beter bekend als het
leesteken bestaande uit drie puntjes… Het beletselteken kan -net als psychotherapie
in iemands leven- verschillende betekenissen in zich dragen.
•

Soms kan in therapie een gedachtegang afgemaakt worden, die eerder omwille van
verschillende redenen afgebroken werd.

•

Daarnaast worden drie puntjes gebruikt om een pauze weer te geven. Therapie is een
manier om stil te staan.

•

Net als het beletselteken in een verhaal impliceert therapie een zekere spanning. Een
(emotionele) spanning waar we soms onterecht van weglopen, eentje die dikwijls heel
wat kennis en oplossingen in zich draagt.
Onze basisvisie vertrekt vanuit:

•

Geïnspireerde medewerkers met een gedegen (master)opleiding die zich voortdurend
bijscholen om de zorgkwaliteit te garanderen

•

Een integratief theoretisch kader, met aandacht voor de persoon en zijn proces

•

Empowerment van de persoon: van afwachtende patiënt naar mondige cliënt

•

Het creëren van een (emotioneel) veilige ruimte toegankelijk voor een divers publiek;
het wegwerken van drempels en taboe

•

Een transparante samenwerking met belangrijke zorgactoren uit de regio

Profiel
Wij zoeken een psycholoog/pedagoog/psychotherapeut/counselor
•

Een erkende psychotherapieopleiding is voor ons een must; we begrijpen echter dat
het voor beginnende hulpverleners soms onmogelijk is om al in de psychotherapieopleiding toegelaten te zijn en zijn in die zin flexibel. Wanneer de medewerker zich
actief inzet en de intentie heeft om een psychotherapie-opleiding aan te vatten in de
nabije toekomst, kunnen we dit overbruggen met permanente vormingen.

•

Bereid is om in hoofd- of bijberoep als zelfstandige te werken: hulp en praktische tips
bij het opstarten hiervan zijn voorhanden

•

Centraal staat voor ons: Een passie heeft voor het vak!

Aanbod
Wij bieden:
•

Gedreven collega’s, een duidelijke teamwerking, efficiënte organisatie met ruimte
voor overleg en intervisie

•

Het gewenst aantal uren en dag(delen) is in overleg te bepalen, overeenkomstig
beschikbaarheid van de kandidaat

•

Indien nodig hulp bij het opstarten van een zelfstandig statuut

•

Een nieuw en ruim kantoor

•

Een stevig netwerk van doorverwijzers in de regio

•

Zichtbaarheid via folders, website, ... etc.

•

Een divers, integratief opgeleid team

Deel uitmaken van ons team?
Gelieve uw motivatiebrief en CV te bezorgen aan dominique@elipsa.be voor 30 april 2021.

