Zorgnetwerk Cur@-Z is een ambitieus woonzorgnetwerk in de
Vlaamse Ardennen, actief in Roborst en Kwaremont. We bieden
kwaliteitsvolle woonzorg aan thuis en in onze eigen huizen, en we
werken met een hart voor ouderen. Daarvoor werken we ook
samen met andere woonzorgcentra en thuiszorgpartners uit de
regio. Meer informatie via www.cura-z.be

Psycholoog/psychologe
Vacature (halftijds – vervanging)
Wie zoeken wij?
Voor een vervanging binnen ons innovatieproject (www.extrazorg.be) zijn we op zoek naar een
gemotiveerde collega met een hart voor zorg. Je werkt mee aan de psychologische begeleiding van
cliënten binnen de eerstelijnszorg, in afstemming met het netwerk van de cliënt en met andere
zorgdisciplines binnen het project. Concreet realiseer je mee volgende doelstellingen voor cliënten in hun
thuissituatie:
 indicatiestelling, diagnostiek en motivatie van geïncludeerde cliënten binnen het project;
 psychologische begeleiding bij diverse milde en/of kortdurende problematieken;
 casusgebonden teamondersteuning rond geestelijke gezondheidsproblematieken.
Je voelt je betrokken op de werking, en je open en klantgerichte instelling maakt dat je ook bereid bent om
je regelmatig flexibel te organiseren voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Wat zoek jij?
Je genoot een master-opleiding klinische psychologie en bent onmiddellijk beschikbaar. Je beschikt
eventueel al over wat praktijkervaring in de geestelijke gezondheidszorg of ouderenzorg en je bent in staat
om je snel te integreren in de cultuur en werking van ons woonzorgproject. Je werkt enthousiast en
collegiaal, ook op drukke momenten, en je haalt ook energie uit overleg met/ondersteuning van/advies aan
andere collega’s uit het multidisciplinair team of casemanagement rond de cliënt. Je kan vlot overweg met
ouderen, families en collega’s waarmee je frequent contact hebt.
Herken je jezelf in deze omschrijving? Dan is dit misschien iets voor jou …
We bieden een halftijds vervangingscontract aan. Je zal werken vanuit één van onze woonzorgcentra in
de regio. Uiteraard kan je rekenen op coaching door de clusterverantwoordelijke, en op intervisie met
de collega-psychologe. Je loon is in overeenstemming met de afspraken in de sector; het uurrooster
wordt bepaald in onderling overleg.
Interesse?
Mail ons zo snel mogelijk een motivatiebrief en duidelijk CV (solliciteren@homestfranciscus.be).
Indien je kandidatuur wordt weerhouden, zullen wij jou uitnodigen voor een gesprek.
Voor meer informatie neem je telefonisch contact (055-49 61 66) en vraag je naar dhr. Johan Rotsaert,
directeur.

