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Voor ons team in Dendermonde zoekt het Gezondheidscentrum De Tragel een
PSYCHOTHERAPEUT (M/V) - volwassenen
Als zelfstandig psychotherapeut zal je instaan voor de therapeutische begeleiding van
volwassenen. Je werkt samen met collega’s om steeds de meest geschikte begeleiding te
geven. Ook onderhoud je contact met verwijzers en het netwerk. Maar bovenal ben je
uitstekend in je vakgebied en hou je ervan om zelfstandig tewerken.
Wat vragen we?
Vereiste studies
• Master/licentiaat in de klinische psychologie of pedagogische wetenschappen of
diploma maatschappelijk werk.
• Bijkomende erkende psychotherapieopleiding (of minstens in tweede jaar van
opleiding)
Jobcompetenties:
• Je beschikt over psychotherapeutische basisvaardigheden en handelt volgens de
ethische normen van het beroep.
• Je kan je flexibel opstellen, hebt goede interpersoonlijke vaardigheden en beschikt over
een gezonde dosis common sense.
• Je gebruikt je basisopleiding en je therapeutisch kader in functie van indicatiestelling,
begeleidingsproces, evaluatie en bijsturing. Je kent je beperkingen en mogelijkheden
en verwijst zorgzaam en adequaat door waar nodig.
• Je onderhoudt goede contacten binnen het gedeeld beroepsgeheim met
doorverwijzers, (huis)arts, sociale dienst, paramedici, …
• Je onderhoudt goede contacten en stemt je werking af met de collega's binnen het
centrum
Enige ervaring is vereist.
Persoonsgebonden competenties:
• Sociaal vaardig zijn
• Samenwerken
• Zelfstandig werken
Wat bieden we?
• Een aangename werkomgeving
• Werken in een multidisciplinair centrum
• Bekendmaking, netwerk, contacten en website
• Ruimte voor overleg en intervisie
• Bureelruimte in een goed draaiende ambulante praktijk in het centrum van de stad
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Statuut
• Bereid te werken als zelfstandige (in hoofdberoep of bijberoep).
• Uren in overleg te bepalen.
• Startdatum: zo snel mogelijk.
Hoe solliciteren ?
Mail je cv en motivatiebrief naar kirsty.defluiter@vehamed.be met vermelding van
“vacature psychotherapeut - volwassenen”.
Beschrijf duidelijk je motivatie, opleiding en werkervaring.
Voor extra informatie kan je contact opnemen met Erik Van Dooren – 0478/52 35 38
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