Het MPC Sint-Franciscus profileert zich in Vlaanderen als dienstverleningscentrum ten
aanzien van minderjarige en volwassen personen met een verstandelijke beperking.
Als werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap jouw passie is;
wacht er voor jou een werkplek, waar er uitdagend ruimte is voor persoonlijke groei
en aanstekelijke creativiteit.
Voor het MFC zoeken wij
per 1/10/2018
een kinderpsychiater (M/V)
12/24

Binnen het MFC bieden we zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met
een emotionele en/of gedragsstoornis, al dan niet in combinatie met een lichte, matige of ernstige
verstandelijke beperking. MPC Sint-Franciscus is gelegen in het Pajottenland in de groene gordel ten
westen van Brussel.
Wij bieden u een boeiende en gevarieerde werkplek, waarbij u samenwerkt met een dynamische
ploeg van huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, psychotherapeuten,
gezinsbegeleiders en begeleidersteams van leefgroepen. Er is een nauwe samenwerking met school
en/of dagbesteding. Binnen het MPC zijn tevens een collega psychiater, kinderpsychiater en
kinderneuroloog werkzaam.
Inhoudelijke uitgangspunten zijn bijvoorbeeld het bio-psycho-sociaal denken, het psychodynamisch
ontwikkelingsmodel, contextuele aanpak, geweldloos verzet,... Deze worden onder meer vormgegeven
via een systematisch georganiseerd intern en extern opleidingsaanbod.
Wij verwachten van u:
Kennis van diagnostiek en behandeling (zowel psychotherapeutisch als medicamenteus).
Het hebben gevolgd van een therapie-opleiding is een meerwaarde.
Gedrevenheid om bij te dragen aan onze multidisciplinaire teamwerking
Interesse en een warm hart voor onze doelgroep en hun gezinnen
Engagement in de zoektocht naar groeikansen voor onze doelgroep en onze organisatie
Er is ruimte voor creativiteit en eigen inbreng en mogelijkheid om beleidswerk te doen.
Wij bieden:
Een contract onbepaalde duur vanaf 1/10/2018. Verloning volgens PC 319.01, niveau arts specialist.
Het MPC Sint Franciscus biedt enkele voordelen waaronder een gratis hospitalisatieverzekering,
aankoopvoordelen bij onze partners en uitgebreide ontwikkelingskansen door opleiding en
doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren
Meer informatie over onze organisatie kan u vinden op onze website: www.mpc-sintfranciscus.be
Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Voor meer informatie over de inhoud van de functie: Dr. A. Geusens of Dr. A. Denayer, kinder- en
jeugdpsychiaters of bij Dr. J. Rooseleer, psychiater (053/64.66.66).
Voor meer informatie over de werkvoorwaarden: Greet Bonner, directeur zorg (053/64.66.66).
Wij kijken uit naar uw brief met curriculum vitae t.a.v. Greet Bonner, Lostraat 75 te 1760 Roosdaal of
solliciteren@mpc-sintfranciscus.be
Omdat het MPC Sint Franciscus gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel draagt, wensen wij
aan te werven op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht
geslacht, geaardheid, afkomst, religie of leeftijd.
Verloop van de aanwervingsprocedure:
Openstelling van de vacature vanaf 22/3/2018.
Mailen naar solliciteren@mpc-sintfranciscus.be (met vermelding referentienummer 18.134)

