Praktijk voor oplossingsgerichte psychotherapie en niet-invasieve neuromodulatie
Dr. Bart Roussard, psychiater-psychotherapeut
Mevr. Nathalie Cauwe, praktijkassistente
Mevr. Anne Vandersmissen, neuropsychologe-psychotherapeute

Wij zoeken: 2 deeltijdse klinisch psychologen/ADHD-autisme 14/12/2017

1 deeltijdse klinisch psycholoog ADHD en Autisme (8 tot 12 uren per
week)
Je functie





je werkt als psycholoog-diagnosticus in ons ambulant team en je voert zelfstandig
diagnostiek uit voor de doelgroep ADHD en Autisme vanaf 15 jaar.
je ontwikkelt samen met het team de juiste groeikansen voor jongeren en volwassenen
met ADHD/ASS via deskundige diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.
je bent zelf iemand die vernieuwende initiatieven neemt en je schoolt je blijvend bij in
het brede veld van de differentiaaldiagnostiek.
je werkt op zelfstandige basis.

Je profiel




je hebt reeds minimum één jaar ervaring in een klinische of ambulante setting, bij
voorkeur heb je reeds gewerkt met de doelgroep ontwikkelingsstoornissen.
je bent vertrouwd met of hebt een grote interesse in ontwikkelings-, persoonlijkheidsen neuropsychologische diagnostiek.
je hebt een postacademische vorming genoten, bij voorkeur een psychotherapeutische,
neuropsychologische of psychodiagnostische opleiding, of je hebt daar interesse toe.

Ons aanbod


we bieden je een stimulerende werkomgeving waar je meewerkt aan de verdere
uitbouw van het Neurodomus-team.

1 deeltijds klinisch psycholoog-psychotherapeut (8 tot 12 uren per week)
Je functie




je werkt als psycholoog-psychotherapeut in ons ambulant team met de focus op
begeleiding van jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar.
je durft behandelvragen van verschillende problematieken aan te gaan vanuit je
therapeutische expertise.
je werkt op zelfstandige basis

Je profiel





je hebt reeds minimum één jaar ervaring in een klinische of ambulante setting, bij
voorkeur heb je reeds gewerkt met de doelgroep ontwikkelingsstoornissen.
je bent vertrouwd met of hebt een grote interesse in ontwikkelings-, persoonlijkheidsen neuropsychologische problemen.
je hebt een postacademische vorming genoten, bij voorkeur een psychotherapeutische
of een neuropsychologische opleiding, of je hebt daar interesse toe.
een oplossingsgerichte, gedragsmatige en of ACT psychotherapie-opleiding strekt tot
aanbeveling.

Ons aanbod


we bieden je een stimulerende werkomgeving waar je meewerkt aan de verdere
uitbouw van het Neurodomus-team in Hasselt

Pluspunt


indien je competenties van beide profielen combineert is dat natuurlijk een pluspunt.

Stuur je brief naar Dr. Bart Roussard, bartroussard@gmail.com (011/28 46 96)
Je kan solliciteren tot en met 15 januari 2018.

