VZW Asster is een christelijk geïnspireerde organisatie die bestaat uit psychiatrisch
ziekenhuis 'Asster' en het psychiatrisch verzorgingstehuis 'De Passer' in Sint-Truiden,
Limburg.
Het psychiatrisch ziekenhuis "Asster" telt 581 plaatsen, het psychiatrisch verzorgingstehuis
“De Passer” 110 bedden. Per jaar worden er 2000 opnames gerealiseerd.
Ons zorgaanbod richt zich tot alle leeftijdsgroepen en wordt aangeboden in diverse
gespecialiseerde zorgclusters verspreid over twee campussen. In Asster werken 850
medewerkers en 20 artsen, die met veel passie en professionalisme kwaliteitsvolle en veilige
zorg leveren.
Het ziekenhuis participeert aan diverse zorgvernieuwingsprojecten.
De zorgcluster voor kinder- en jeugdpsychiatrie “Spika” telt 15 K, 3 kn, 2 kd, 3 K-crisis en 8
justitiële bedden. Spika maakt actief deel uit van het netwerk Ligant.
Voor de zorgcluster Spika wenst vzw Asster aan te werven (m/v)

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATER (16u)
Functieprofiel
- U bent arts-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie
- U heeft bijzondere expertise en ervaring op vlak van kinder- en jeugdpsychiatrie
- U wil meewerken aan een verdere uitbouw van de zorgcluster Spika en dit voor de
diverse doelgroepen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrische behandeling van
Asster
- U wil meewerken aan de verdere netwerkvorming
- U wil meewerken aan de verdere uitbouw van ons ambulant zorgaanbod en/of hierin
een actieve rol vervullen binnen het netwerk
- U bent bereid tot deelname aan een wachtsysteem
- U kan in team werken, durft vernieuwend te zijn en kan mensen inspireren
- U bent flexibel en communicatief
Aanbod
- Een aangename en stimulerende werkomgeving in een groot en dynamisch
psychiatrisch ziekenhuis
- Een ziekenhuiswerking die ingebed is in een ruim Limburgs netwerk voor kinderen
en jongeren
- Inschakeling in de actieve medische staf met tal van mogelijkheden tot intervisie,
opleiding en samenwerking
- Ondersteuning door een ervaren medisch secretariaat.
Informatie:
Dr. Jan De Corte, beleidsarts Kinder- en Jeugdpsychiatrie – Dr. Marie-Paule Clerinx,
hoofdarts.
Solliciteren voor 15 september ter attentie van:
De heer Jaak Poncelet, algemeen directeur, p.a. Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden,
jaak.poncelet@asster.be
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