MFC Bethanië staat in voor de kwaliteitsvolle beeldvorming, begeleiding en behandeling
van 180 jongeren met gedrags- en emotionele problemen. We timmeren verder aan de
verankering van kwaliteitsvolle modules en een ruim pallet van mobiel/ambulant
werken, orthopedagogische pleegzorg, studio’s en stevig residentieel werk,… Om deze
dynamische trajecten te bemannen, zijn we op korte en lange termijn op zoek naar:

Psycholoog - therapeut (m/v)
(50%)
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een halftijdse psycholoog-therapeut voor onze campus te
Genk. Je zal werken met de MPI -jongens en meisjes vanaf 12 j. met een langer verblijf, vaak
gekend met forse emotionele- en/of gedragsmoeilijkheden.
Functiedoel:
-Psychodiagnostisch onderzoek en de psychotherapeutische behandeling van kinderen en
jongeren.
-Ondersteunen, opvolgen en vertalen van psychotherapeutische noden naar alledaags handelen
in verblijf- en woonomgeving.
Resultaatgebieden/opdrachten:
-psychodiagnostisch onderzoek
-functie- en belevingsonderzoek
-mee bouwen aan beeldvorming in een multidisciplinair team.
-formuleren van therapie-indicaties vanuit beeldvorming
- creatief bedenken van mogelijkheden tot tot afstemming van (be)handelen op noden/vragen
van de jongere
-bieden van psychotherapeutische begeleiding (individueel of groep)
-organiseren en uitvoeren van therapeutische projecten
-(mondelinge) rapportage vanuit therapeutenteam naar teams en vice versa
- psycho-educatie aan kind en/of context
- inspireren van teams
Bevoegdheid:
Onderzoek en behandeling volgens de geëigende therapiemodellen, kaderend in het totale
multidisciplinair opgestelde handelingsplan.
Profiel:
Basisopleiding master in de klinische psychologie (kinderen), bij voorkeur specialisatie in
psychotherapie.
Inzichten in psycho-educatieve aspecten (tav kind, gezin en team)
Inzichten in orthopedagogische en systemische patronen om therapeutisch werk te kunnen
integreren in een ruimer handelingsplan, om te zetten naar dagelijks handelen.
Inzichten in complex trauma en hechtingsproblematieken met inbegrip van effecten op
individueel en teamfunctioneren.
Functievaardigheden:
Op verantwoorde wijze een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren, analyseren,
interpreteren en synthetiseren in toegankelijke schriftelijke en mondelinge rapportage.
Een professionele therapeutische relatie kunnen uitbouwen.
Integratieve, non-verbale manieren om therapieën op te bouwen, te verbreden en te verdiepen

Creatieve therapeutische processen ontwikkelen samen met het unieke kind/jongere/systeem
Gelijkwaardig kunnen communiceren met collega’s en handelingsplan van kind of jongere daarin
centraal kunnen stellen.
Houding:
Authentiek en weerbaar.
Geduldig, (zeer) trage innerlijke groei bij jongeren blijven ondersteunen.
Overzicht kunnen houden en tegelijkertijd in de diepte kunnen werken.
Zelfreflectie en taakvolwassenheid
Hoge mate van emotionele deskundigheid
Deontologische aspecten in het oog kunnen houden
U komt terecht in een stimulerende, innovatieve, resultaatgerichte en groene werkomgeving met
doorgroeimogelijkheden. U geniet naast een conforme beloning een aantal extra faciliteiten.
Meer informatie over deze vacature en over onze werking via www.bethanie.be of 089/32.95.55
(vragen naar Ingrid Sleurs, Directeur Zorg)
Solliciteren kan via jobs@bethanie.be tot en met 09/03/2018.
Graag CV + foto + motivatiebrief in eenzelfde document.

