Psychiater met ervaring of uitzonderlijke interesse in transitiepsychiatrie
Campus Amedeus
Deurnestraat 252
Mortsel
Zorggroep Multiversum
Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We
zijn er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse
zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk.
mArquee, het cluster adolescenten, biedt behandeling aan 40 adolescenten van 16 tot 25 jaar met complexe
psychische klachten en problemen waarbij hun ontwikkeling verstoord is geraakt. De behandeling is er op
gericht de vastgelopen ontwikkeling terug op gang te brengen en de adolescent te stimuleren in zijn/haar groei
naar persoonlijke verantwoordelijkheid en grotere onafhankelijkheid.
Jouw functie
-

18 uur klinisch werk op afdeling mArquee
6 uur in de polikliniek

Jouw profiel
-

Je bent (binnenkort) erkend en geregistreerd in de volwassen- en/of kinder- & jeugdpsychiatrie.
Je hebt ervaring of een uitzonderlijke interesse in transitiepsychiatrie en de specifieke noden hiervan.
Je bent bereid te werken in een team en deel te nemen aan de psychiatrische wachtdiensten voor het
volledige psychiatrische ziekenhuis.
Je hebt ervaring of minstens interesse in het werken met Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet.
Je hebt een psychotherapeutische achtergrond.
Je hebt ervaring in of bent bereid tot werken met families en context van de jongeren.
Je bent bereid om te werken in een open overlegcultuur.
Je bent ook bereid om poliklinisch deze doelgroep te ondersteunen (6 extra uren buiten de gevraagde 18
uur)

Jouw voordelen
-

Tewerkstelling onder zelfstandig statuut met vergoeding uit de pool van de medische honoraria;
Collegiale samenwerking binnen onze medische staf;
Mee uitbouwen van de nieuwe werking voor adolescenten mArquee;
Je komt terecht in een enthousiast team en hebt een collega-psychiater.

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Prof. Dr. Geert Dom, Medisch directeur (T 03 455 75 31
of geert.dom@fracarita.org).
Stuur je sollicitatie met CV voor 1 maart 2018 naar Prof. Dr. Geert Dom per e-mail.

