Multifunctioneel Centrum Bethanië biedt kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen
en hun gezinnen een vraaggerichte en kwaliteitsvolle zorg, ingebed en verankerd in de samenleving.
Daartoe leveren we maatwerk waarbij het orthopedagogisch kader in combinatie met een multidisciplinair
therapeutisch aanbod richtinggevend is.
We bieden de kinderen en jongeren een programma op maat aan met vele diepgaande leef- en
leerervaringen om hen op die manier te stimuleren opnieuw aan te sluiten bij hun normale
ontwikkelingsstaken. Het gaat weliswaar over kinderen/jongeren met problemen, maar ons vertrekpunt
blijft steeds weer hun groeikracht.
Gemotiveerd en goed opgeleid personeel èn wetenschappelijk gefundeerde programma’s zijn voor ons
hiertoe basisvoorwaarden. Daarnaast inspireert en organiseert MFC Bethanië vernieuwende ambulante
projecten in het domein van therapeutische pleegzorg, studiowerking en opvoedingsondersteuning.
Meer informatie omtrent onze missie, opdrachtverklaring en strategisch plan vind je op onze website
www.bethanie.be.
Wij zijn ter versterking van onze multifunctionele werking op korte termijn op zoek naar een

Kinder- en Jeugdpsychiater (m/v)
Jobtime bespreekbaar (min.12/24u, max.16/24u per week)
Kerntaak: De kinder- en jeugdpsychiater is verantwoordelijk voor de psychiatrische zorg (onderzoek,
diagnose en behandeling) van de kinderen en jongeren van de leefgroepen en/of diensten waaraan hij/zij
verbonden is.





Via inhoudelijke aansturing van het multidisciplinair therapeutisch team geeft de kinderen jeugdpsychiater gestalte en regie aan het observatie- en behandelingsaanbod.
Oppuntstelling en opvolging van de psychofarmacologische behandeling.
Integratie en verbinding van kinder- en jeugdpsychiatrische expertise in orthopedagogische
setting en vertaling van de kind-problematiek naar cliëntsysteem.
Consultatieve ondersteuning van projecten die door MFC Bethanië mede ontwikkeld zijn.

Profiel:
 Afgeronde of bijna afgeronde opleiding tot erkend kinder- en jeugdpsychiater.
 Bijkomende psychotherapeutische opleiding vormt zeker een meerwaarde.
 In overleg met collega’s kinderpsychiaters kunnen deelaspecten van de taakinvulling in functie
van persoonlijke vaardigheden of interessegebieden worden afgesproken.
Competenties:
 Oog voor een lerende, dynamische en steeds evoluerende omgeving.
 Verbindende teamspeler die graag de integratie van de multidisciplinaire werking
bevordert.
 Open geest met filosofische en ethische toetsing.
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U komt terecht in een innovatieve, inspirerende, resultaatgerichte en groene werkomgeving. U geniet
naast een conforme beloning een aantal extra faciliteiten. Wij bieden ondersteuning en inspiratie in
verbinding met ervaren collega’s en een gedreven multidisciplinair team.
Bijkomende informatie over deze vacature en over onze werking via www.bethanie.be of 089/32.95.55.
Contactpersoon is Dr. Koen Vandenbosch, Kinder- en Jeugdpsychiater, Medisch Directeur (bereikbaar op
maandag, donderdag en vrijdag) koen.vandenbosch@bethanie.be
Solliciteren kan via jobs@bethanie.be ten laatste op 31oktober 2017.
Graag CV, motivatiebrief en diploma in eenzelfde document.
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