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Gezocht: Psycholoog Volwassenen (deeltijds of voltijds)
Voor het paramedisch team binnen het DLO in Lier zijn we op zoek naar een zelfstandige
psycholoog in hoofd- of bijberoep die bestaande praktijkuren (en mogelijks een deel lopende
dossiers) wilt overnemen. Start in april / mei 2020, overeenkomst onbepaalde duur.
Je kan starten binnen een reeds opgebouwd netwerk van hulpverleners en verwijzers, en een team
van aangename collega’s om mee samen te werken.
Daarnaast heb je een secretariaat ter beschikking, en wordt de boekhouding van betalingen
geregeld via de praktijk, wat een vereenvoudigde administratie betekent.
Bekendmaking en netwerking wordt via de praktijk georganiseerd. Je hebt hierdoor een goede start
bij het opbouwen van een zelfstandige activiteit (instroom via bestaande netwerk, overnemen van
lopende dossiers, bekendheid praktijk). Dit maakt het een ideale kans voor een startende
psycholoog, of een interessante gelegenheid voor iemand die op zoek is naar een nieuwe locatie
om zijn/haar zelfstandige activiteit uit te breiden.
Verder heb je de vrijheid om je activiteiten binnen de praktijk vorm te geven zoals jij dit wilt, in
overleg met het huidige team en de praktijk.
Profielomschrijving
- Diploma master psychologie
- Bijkomende therapie-opleiding of de intentie / bereidheid deze te volgen
- Competenties:
o Zelfstandig kunnen werken
o Samenwerken met andere verwijzers/hulpverleners
o Therapeutische begeleidingen opstarten, evalueren en bijsturen
o Respecteren van de deontologische code
o Pluspunt
 Kennis van cognitieve gedragstherapie
 Kennis van cliëntgerichte therapie
 Ervaring bij het geven van individuele therapie
Aanbod
- Aangenaam gesprekslokaal
- Samenwerking in een dynamisch team van psychologen / seksuoloog / relatietherapeut /
autismecoach / psychiater
- Deel lopende begeleidingen over te nemen
- Bestaand netwerk van verwijzers, bekendmaking via netwerk praktijk
- Secretariaat en boekhouding van betalingen via praktijk (vereenvoudigde administratie)
- Flexibel uurrooster: lokaal dat voltijds of deeltijds beschikbaar is (tijdens de week en/of
zaterdagvoormiddag). Je geeft zelf aan welke dagen / uren je wilt inplannen (obv
beschikbaarheid lokaal), wijzigingen steeds bespreekbaar.
- Overeenkomst voor onbepaalde duur, start april / mei 2020
Plaats tewerkstelling
Diagnosecentrum DLO Lier
Leuvensevest 6-9
2500 Lier

CV en motivatiebrief
Opsturen naar
psych.marian.cardoen@gmail.com
voor 21 februari 2020

Contact en vragen
Marian Cardoen
0485 707 225

