VACATURE KLINISCH KINDER – EN JEUGDPSYCHOLOOG (m/v)
MuDiCO is een vrije associatie van psychologen, logopedisten, een kinderpsychiater, een
klinisch orthopedagoog en een auticoach die zich verenigd hebben in een groepspraktijk
om kinderen met diverse moeilijkheden te diagnosticeren en te behandelen. Wij zijn op
zoek naar een enthousiaste psycholoog op zelfstandige basis om ons team te versterken in
As, eventueel aanvullend in Kuringen.
Opdracht:
-

Je versterkt het team met je kennis en expertise als klinisch psycholoog

-

Je doet aan diagnostiek, begeleiding/behandeling van kinderen op een
wetenschappelijk verantwoorde manier

-

Je kan zowel individueel kinderen behandelen alsook in groep

-

Je bent bereid om MuDiCO mee te helpen dragen in het brede
hulpverleningslandschap

Profiel:
-

Je bent licentiaat/master in de klinische psychologie (optie kinderen)

-

Je hebt relevante klinische ervaring

-

Je bent een teamspeler, adequaat in de omgang met ouders en draagt deontologisch en
wetenschappelijk verantwoord werken hoog in het vaandel; bovendien ben je bereid
om deel te nemen aan het tweewekelijks monoteam en driewekelijks multidisciplinair
avondteam in Kuringen

-

Je kan zelfstandig werken en je eigen activiteiten organiseren

-

Ervaring in het geven van voordrachten en wetenschappelijk onderzoek is een
voordeel

-

Ervaring in het begeleiden van leerstoornissen is een voordeel

Wij bieden:
-

Een samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis waarbij het aantal uren
overeen te komen is (minstens 12u). Deze uren zijn voor de vestiging in As, maar bij
aanvang kunnen een deel van de uren ingezet worden in de vestiging van Kuringen.

-

Een goed draaiende praktijk met ruime accommodatie, ervaren supervisoren, materiaal
voorhanden en een ruim netwerk

-

Een aangename praktijkstructuur waar zowel jonge als reeds gevestigde zelfstandige
collega’s zich in kunnen vinden

Indien u interesse heeft in deze vacature, kunt u uw motivatiebrief en cv opsturen naar
volgend adres: MuDiCO t.a.v. Stéphanie Govaerts, Breeërweg 3, 3665 As of per e-mail:
stephanie.govaerts@mudico.be

