Dr. Kim Daniels
Kinder- en Jeugdpsychiater
Academiestraat 7, 3300 Tienen
kim.daniels@groepspraktijkhorizon.be
0485/333.262

Binnen het multidisciplinaire team van Groepspraktijk Horizon is momenteel plaats
voor een:
KINDER- EN JEUGDPSYCHIATER (M/V)
Doelgroep: Kinderen, jongeren en hun gezin

Gewenst profiel:
-

Master in de Geneeskunde + Specialisatieopleiding Kinder- en jeugdpsychiatrie.
Bijkomende therapieopleiding (afgerond of lopende) is een pluspunt.
Goede samenwerking met het cliëntsysteem en indien gewenst/aangewezen
ook de ruimere context (school, thuisbegeleidingsdiensten,…).
Bereidheid tot multidisciplinair werken: o.a. regelmatig overleg met het team
waarbij een open en participerende ingesteldheid belangrijk is om samen tot
een optimale zorg te komen.
Mee uitbouwen van de groepspraktijk.
Vermogen tot zelfreflectie.
Zelfstandige statuut (hoofd- of bijberoep).

Functie-omschrijving:
-

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en bent bereid deel te nemen
aan de maandelijkse teamvergaderingen (zowel intervisie als beleidsmatige
vergaderingen).
Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ernstige psychische
en/of kinderpsychiatrische problemen.
Medicamenteuze behandelingen, medische opvolging.
Eigen patiëntenadministratie en dossierbeheer.
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Wij bieden:
-

-

Een uitdagende werkomgeving in een sterk groeiende praktijk met een grote
stroom aanmeldingen.
Een groepspraktijk met een goede reputatie in het zorglandschap, een
uitgebouwd netwerk en veel aandacht voor teamwerking en -zorg.
Een multidisciplinair team bestaande uit een kinder- en jeugdpsychiater, 5
psychologen vanuit verschillende psychotherapeutische strekkingen (zowel
kinder- als volwassenpsychologen), een logopediste/creatief therapeut en een
kinesist/psychomotore therapeut. Zowel diagnostisch als therapeutisch is de
nodige expertise in huis.
Multidisciplinair overleg/intervisie en deelname aan het uitwerken van het
beleid.
We beschikken over sfeervolle praktijkruimtes met wachtzaal en staflokaal
(keuken), alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig.
Zelfstandig statuut (hoofd- of bijberoep), basisengagement bestaande uit twee
dagdelen (dagdeel = 4u) maar meerdere dagdelen zeker mogelijk.
Gezamenlijke profilering als team (folders, website, centrale aanmelding,
mailing,...).
Afspraken worden contractueel vastgelegd.

Plaats van tewerkstelling:
Academiestraat 7, 3300 Tienen

Indien geïnteresseerd:
Gelieve motivatiebrief met CV te mailen naar info@groepspraktijkhorizon.be t.a.v. Kim
Daniels, kinder- en jeugdpsychiater. Vermeld hoe we je best kunnen bereiken voor
een verdere kennismaking.
Voor meer informatie kan je contact opnemen
(kim.daniels@groepspraktijkhorizon.be of 0485/33.32.62).

met

Kim

Daniels
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Academiestraat 7, 3300 Tienen

0485/333.262

www.groepspraktijkhorizon.be

