VACATURE
VZW Zeplin overkoepelt twee centra voor ambulante revalidatie, CAR Lovenjoel en CAR
Woluwe. In CAR Lovenjoel bieden we een intensief multidisciplinair aanbod aan kleuters en
lagere schoolkinderen met een autismespectrumstoornis, ADHD, een complexe
ontwikkelingsstoornis, een ontwikkelingsvertraging of een verstandelijke beperking. Het
centrum heeft een revalidatieovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg &
Gezondheid.
Voor het CAR Lovenjoel zijn we op zoek naar een:

Kinder- en jeugdpsychiater m/v/x
9 uur per week
onbepaalde duur
startdatum: in onderling overleg
Jobinhoud:
 Je verzorgt de medisch-psychiatrische diagnosestelling en opvolging van kinderen
tussen 2 en 14 jaar met een autismespectrumstoornis, ADHD, een complexe
ontwikkelingsstoornis, een ontwikkelingsvertraging of een verstandelijke beperking;
 Je begeleidt de ambulante multidisciplinaire revalidatie van deze doelgroepen;
 Je leidt samen met je collega neuropediater-revalidatiearts een multidisciplinair team
van 2 psychologen, 1 orthopedagoge, 3 logopedisten, 3 kinesitherapeuten, 2
ergotherapeuten en 1 sociaal assistente;
 Je staat dus in voor een combinatie van consultaties met patiënten en/of hun ouders,
netwerkoverleg, en multidisciplinaire teamwerking.
Competenties:
 Je bent een enthousiaste kinder- en jeugdpsychiater met een sterke interesse in het
domein van de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen;
 Je houdt van werken in een multidisciplinair team en hecht veel belang aan overleg
en dialoog met je team;
 Je kan leiding geven of bent bereid hierin te groeien;
 Het team kan rekenen op jouw specifieke kinder- en jeugdpsychiatrische expertise
om een kwaliteitsvolle werking te verzekeren;
 Je leert graag en snel bij, en je staat open voor nieuwe methodieken voor de
revalidatie van onze doelgroepen;
 Je bent bereid up to date te blijven met de nodige bijscholingen;
 Je bent flexibel, je stelt je empathisch en respectvol op;
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 Je onderschrijft de algemene visie en de kernwaarden van het CAR;
 Je hebt oog voor stipte uitvoering van de bijhorende administratieve taken;
 Specifieke ervaring op vlak van diagnose en behandeling van onze primaire
doelgroepen ASS en ADHD, strekt tot aanbeveling.
Profiel:
Je beschikt over:
 Een diploma van arts, met het recht om in België de geneeskunde uit te oefenen
 Een erkenning in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Ons aanbod:
 Een boeiende, gevarieerde job in een deskundig, dynamisch team met een toffe
werksfeer
 Ontwikkelingsmogelijkheden door een innovatief vormingsbeleid voor zowel binnenals buitenlandse congressen
 Deeltijdse job: 9/38. Dag(en) overeen te komen
 Contract van onbepaalde duur
 Verloning volgens het vernieuwde barema (sedert 01-01-2017) van adviserend
geneesheer binnen de sector CAR
 Zelfstandig statuut of bediendencontract
 Indiensttreding: in onderling overleg
 Vergoeding woon- werkverkeer (gratis treinabonnement, fietsvergoeding…)
 Locatie: Stationsstraat 25, 3360 Bierbeek-Lovenjoel
Solliciteren:
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV via mail naar charlotte.joossens@zeplin.be
Als u meer informatie wenst, kan u via het telefoonnummer 016/845787 contact opnemen
met Charlotte Joossens, algemeen directeur, of met Dr. Marijke Eyssen, medisch directeur.
Meer info over Zeplin CAR Lovenjoel kan je ook vinden op onze website www.zeplin.be
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