Het Orthopedagogisch Centrum CLARA FEY is een
ondersteuningscentrum dat gespecialiseerde zorg biedt aan kinderen,
jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of
bijkomende ondersteuningsnoden, hun gezin en naaste betrokkenen.
Door onze brede werking en onze kwalitatieve ingesteldheid zijn wij steeds
op zoek naar gemotiveerde en cliëntgerichte medewerkers die belang
stellen in een functie binnen een uiterst mensgerichte organisatie. Om onze
dienstverlening optimaal te doen lopen, zoeken we een Kinder- en
jeugdpsychiater die werkt vanuit de focus op duurzame
zorg en tevreden klanten, om samen met
verschillende partners onze deskundigheid optimaal in te zetten.
Ben jij die persoon, aarzel niet te solliciteren!

Kinder- en Jeugdpsychiater (m/v)
Welke uitdagingen biedt deze functie?







Je bent gemotiveerd om te werken met kinderen en jongeren met een licht verstandelijke
beperking en eventueel bijkomende emotionele- en/of gedragsproblematieken.
Je coördineert de psychiatrische/psychologische zorg van jongeren tussen 0 en 26 jaar.
Je neemt deel aan cliëntbesprekingen, en stemt af met collega kinderpsychiater, therapeuten,
verpleegkundigen en paramedici.
Je volgt somatische en psychiatrische aspecten op en stelt farmacologische behandeling
op, in afstemming met andere behandelende artsen.
Je volgt nieuwe ontwikkelingen in je expertiseveld op en zorgt voor een goede
kennisdeling van evidence based practises binnen de gehele organisatie.
Je bent een ambassadeur van onze organisatie door actief onze missie te doorleven.

Wat verwachten wij van jou?









Je bent erkend arts-specialist kinder- en jeugdpsychiater. Assistenten in opleiding
komen in aanmerking.
Je hebt kennis van psychotherapeutische behandeling.
Je hebt een open, empathische en respectvolle houding t.a.v. elke cliënt en zijn netwerk.
Je kan plannen, organiseren en evalueren tot het gewenste resultaat. Dit zowel individueel als
in groep. Je onderschrijft hierbij het belang van een multidisciplinair team.
Je hebt een coachende houding waarmee je teams kan activeren.
Je hebt een flexibele mindset, waardoor je vlot je werkwijze kan aanpassen aan de situatie.
Je bent taakgericht en kan beleidsvoorbereidend meedenken.
Je bent proactief, kwalitatief, communicatief en mensgericht ingesteld.

Wat bieden wij jou?








Een gevarieerde functie met verscheidene ontplooiingskansen binnen een mens- en
kwaliteitsgerichte organisatie die je de kans geeft om kinderen, jongeren en volwassenen die het
moeilijk hebben in de maatschappij, te ondersteunen en te begeleiden.
contract onbepaalde duur
jobtime: in overleg.
Verloning volgens PC 319.01
Een rookvrije en groene werkomgeving.
Deze functie zal worden ingevuld in de regio rond Sint-Job-in-'t-Goor.

Bijkomende informatie via
03/636.01.13
www.clarafey.be
www.facebook/ClaraFey.BvL

