Vacature

Kinderpsychiater (m/v)
Binnen AZ Alma wordt ingezet op de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming met
de actoren uit het netwerk. Een belangrijke pijler hierin vormt de opstart van de dagbehandeling
kinderpsychiatrie. In associatie met Karus start AZ Alma in december 2018 met de dagbehandeling.
Als kinder- en jeugdpsychiater staat u in voor de opvolging van 12 plaatsen daghospitalisatie voor
kinderen en jongeren.
Functiebeschrijving






U helpt mee aan de uitbouw van een therapeutische visie en doelstellingen van de
dagbehandeling voor kinderen en jongeren samen met de therapeutisch en verpleegkundig
coördinator.
U houdt op een open en evenwichtige wijze rekening met de noden van de patiënten en hun
omgeving enerzijds, en met de draagkracht van het team van zorgverleners anderzijds en
neemt waar nodig de inhoudelijke leiding
U weet je team te motiveren en te inspireren vanuit je visie op goede behandeling en zorg
U bevordert de samenwerking met de andere (inter-)sectorale actoren die kunnen bijdragen
tot de geestelijke gezondheid van de doelgroep
U onderschrijft de visie, missie en kernwaarden van AZ Alma.

Profiel





U
U
U
U

bent erkend als arts-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
hebt een psychotherapeutische opleiding gevolgd of bent bereid dat te doen.
volgt de evoluties van de actuele denkkaders en expertise rond kinder- en jeugdpsychiatrie.
handelt in complexe vraagstukken vanuit visie en meerzijdige partijdigheid.

Wij bieden








Aantal uren per week: 14u
Zelfstandig statuut
Geen wachtdiensten
Startdatum: 1 december 2018, betrokkenheid in functie van de opstart van de
dagbehandeling is een meerwaarde
Een dynamische en volledig nieuwe werkomgeving
Tewerkstelling in het nieuwbouwziekenhuis aan de Ringlaan in Eeklo: vlot bereikbare locatie!

Komt u straks ons team versterken?
Kandidaturen met curriculum vitae uiterlijk 6 weken na publicatie te richten aan:
-

-

dhr. Hugo Bulté, voorzitter raad van bestuur AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo of mailen
naar RaadvanBestuur.voorzitter@azalma.be
dr. Muriel Thienpont, voorzitter medische raad AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo of mailen
naar muriel.thienpont@azalma.be

Voor inlichtingen over bovenvermelde functie kunt u vrijblijvend en in alle discretie contact opnemen met:
dr. Stefaan Gouwy, medisch directeur, op nummer 09 310 06 01 of mailen naar stefaan.gouwy@azalma.be

