Wij zoeken
voor MFC Openluchtopvoeding
KINDER- en JEUGDPSYCHIATER (M/V)
17048

Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw heeft een ruim aanbod in het begeleiden
van personen met een handicap en kinderen in een problematische opvoedingssituatie. We bieden
residentiële opvang en/of ondersteuning thuis aan. Om dit alles waar te maken kunnen we rekenen op
de inzet van meer dan 600 medewerkers.

KERNOPDRACHT
o De kinder- en jeugdpsychiater maakt deel uit van het medisch team van het
Multifunctioneel Centrum van Diensten- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding
vzw. Het MFC richt zich tot jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met een lichte tot
matige handicap en/of autismespectrumstoornis. Binnen het MFC begeleiden we het kind
en het gezin doorheen een hulpverleningstraject, waarbij op maat verschillende modules
kunnen worden ingezet. Er zijn modules diagnostiek, behandeling, verblijf, dagbesteding
en mobiele begeleiding en combinaties van deze modules.
o De kinder- en jeugdpsychiater is verantwoordelijk voor de psychiatrische zorg van de
kinderen en jongeren van de leefgroepen en/of diensten waaraan hij verbonden is. In de
module diagnostiek is de kinder- en jeugdpsychiater verantwoordelijk in het diagnostisch
proces.
o Hij/zij is medeverantwoordelijk voor het optimaliseren van de individuele hulpverlening
op maat van de gebruiker. In functie van een adequate zorgverlening staat hij/zij in voor
de contacten met collega’s buiten de voorziening. Hij/zij volgt de ontwikkelingen binnen
het eigen vakgebied.
AANBOD
o Tewerkstelling als bediende in een dynamische organisatie met een aantrekkelijk
loonpakket.
o Maximaal 20 uren per week (20/24e jobtime), de werkuren kunnen in overleg flexibel
ingevuld worden (minimaal gespreid over drie dagen/week i.f.v. continuïteit en in
afstemming met teamvergaderingen). Contract van bepaalde duur van 1/7/2017 tot
30/6/2019.
o Een gebruikersgerichte aanpak in een organisatie met visie en een sterk uitgebouwde
teamwerking en multidisciplinaire aanpak.
o Leerrijke omgeving waar de mogelijkheid bestaat om aan de slag te gaan met complexe
jeugdpsychiatrische problematieken.
o Bijscholingsmogelijkheden.
o Een aangename, groene werkomgeving.
DIPLOMA EN VORMING
Kinder- en jeugdpsychiater
Interesse? Stuur uw cv en motivatiebrief ter attentie van Jean-Pierre Van Baelen, algemeen
directeur, DBC Openluchtopvoeding vzw, Miksebaan 264 te 2930 Brasschaat of via mail:
vacature@olo.be
Voor meer informatie over de vacature kan u terecht bij Jean-Pierre Van Baelen, algemeen
directeur (tel. 03/633 98 51)
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