Vacature
Kinder- en jongerenpsychiater
Deeltijds onbepaalde duur
ANKERPUNT vzw
Heverlee bij Leuven
Heverlee, 01/07/22

Sinds 2008 zet het IDC Ankerpunt vzw zich in voor het welbevinden van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Op
vraaggestuurde wijze organiseren we professionele zorg om samen te werken aan herstel.
Kinder- en jongerenpsychiater
Profiel
•

•
•
•
•

•

Diplomavereisten: je hebt je opleiding als kinder- en jeugdpsychiater afgerond. Je hebt
affiniteit met kinderen en jongeren met leer - en ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en
emotionele stoornissen.
Je doet kinderpsychiatrische diagnostiek en behandeling in functie van de gepaste
hulpverlening aan kind en context, hierbij word je uitgebreid door ons team ondersteund.
Je ondersteunt deze hulpverlening met een medicamenteuze behandeling indien nodig
Je begeleidt ouders in samenwerking met de andere betrokken hulpverleners.
Je neemt deel aan de interdisciplinaire overleg in kader van de opstart en evaluatie van de
revalidatie, met het oog op de medische invalshoek en supervisie op het proces van het kind
en de ouders.
Je hebt zin het aanbod op vlak van diagnostiek en behandeling mee verder uit te breiden.

Voordelen:
-

-

Keuze als zelfstandig psychiater of als deeltijdse met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
waarbij relevante ervaring wordt gehonoreerd,
Aantrekkelijke en gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden, een aantrekkelijke vakantieregeling, …
Een boeiende job met groeimogelijkheden. Werken in en ondersteund door een dynamisch team in
een aangename sfeer in een kindvriendelijke omgeving in het Leuvense.
Gemakkelijk bereikbaar met fiets en openbaar vervoer. Parkeerplaatsen voor de deur.
Het huidige team bestaat uit oa. logopedisten orthopedagogen, psychologen, psychotherapeut,
kinesist, leerkrachten. We werken reeds nauw samen met een kinderpsychiater. Zij worden
ondersteund door onze administratieve dienst, secretariaat en boekhouding.
Consultaties kunnen plaats vinden in je eigen praktijk en/ of Ankerpunt stelt je een gezellige en
praktische ruimte ter beschikking.
Wekelijks overleg.

Vacaturegegevens
Type:Deeltijds (uren kunnen overeengekomen worden) meeste uren kunnen overdag indien gewenst.
Statuut: loondienst (tenzij je de voorkeur geeft aan een zelfstandige statuut) Duur: onbepaalde duur
Vacature: open.
Sollicitatie en CV per mail opsturen naar info@ankerpunt.be, t.a.v. Marleen Jans
Het Ankerpunthuis bevindt zich in de Oud-Heverleestraat 62 3001 Heverlee (Leuven)

Meer weten over Ankerpunt vzw? www.ankerpunt.be

Interdisciplinaire
groepspraktijk
• Jeugd - en gezin
• Volwassenen
• Lezingen - cursussen
• Workshops
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