VACATURE KINDER- en JONGERENPSYCHOLOOG
Intra-Extra is een ambulante groepspraktijk voor psychologische hulpverlening met vestigingen in
regio Aarschot en Diest. Ons team van 19 psychologen is gespecialiseerd in doel- en
toekomstgerichte kortdurende therapieën waaronder oplossingsgerichte en gedragstherapie, alsook
psychodiagnostiek. Wij bestaan sinds 2004 en breiden gedurig het aanbod uit alsook de
dienstverlening naar cliënten en verwijzers.
Momenteel zijn wij op zoek naar een KINDER- en JONGERENPSYCHOLOOG om ons team in
AARSCHOT te versterken.
Profiel
 master in de klinische psychologie
 therapie-opleiding gevolgd of gestart (oplossingsgerichte systemische therapie of
gedragstherapie)
 gedegen ervaring en/of specialisatie-opleidingen
 werken vanuit een doel- en toekomstgericht kader
 ervaring met lichaams- en/of ervaringsgerichte therapieën is een pluspunt (EMDR, ACT,
mindfulness, relaxatietechnieken, ...)
 zelfstandig statuut in hoofd- of bijberoep
 engagement voor langere tijd
 minimum 5 tot 10 uren waaronder minstens 1 moment buiten de kantooruren (avond of
zaterdag)
 zelfstandig kunnen werken
 zich engageren in de verdere uitbouw van de praktijk
 een open ingesteldheid tav collega's en verwijzers
Functieomschrijving








psychologische begeleiding en psychotherapie bij kinderen, jongeren en hun context
individuele begeleidingen en gezinsgesprekken, eventueel familietherapieën
overleg met en advies/consult aan andere eerstelijnsdiensten, verwijzers, context van het
kind/jongere, e.a.
verslaggeving in het elektronisch cliëntendossier en opvolging naar verwijzers
mogelijkheid tot het geven van groepscursussen voor kinderen en/of jongeren
bereidheid tot monitoring/resultaatmeting van de gesprekken/therapieën
zich engageren in de verdere uitbouw van de praktijk

Intra-Extra biedt






actieve participatie aan een bloeiende praktijk die voortdurend in beweging is
deel uitmaken van een gemotiveerd en dynamisch psychologenteam met een duidelijk
afgelijnde visie
een professioneel team dat zich voortdurend bijschoolt
intervisie en mogelijkheid tot onderling overleg; tevens mogelijkheid tot supervisie
een open houding en ondersteuning bij nieuwe initiatieven



meer info over onze visie en wie we zijn vindt u op

www.intra-extra.be

Praktisch
De praktijkruimten met bijbehorende faciliteiten zoals wachtzaal, toilet, …worden ter beschikking
gesteld in tijdsblokken van 5 uur.
Interesse ? Stuur CV en motivatiebrief naar :

linda.heirbaut@intra-extra.be of

heidi.windmolders@intra-extra.be
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