Reling zoekt ter versterking van
het mobiel crisisteam (2A) Noord met standplaats Sint-Trudoplein 10, Helchteren.

Psycholoog (halftijds 50% contract onbepaalde duur)
en het mobiel crisisteam (2A) Zuid met standplaats Pastorijstraat 2, Sint-Lambrechts Herk.

Psycholoog (halftijds 50% contract onbepaalde duur)
Voor deze functie(s) zoekt het netwerk een medewerker(s) met kennis en ervaring van diverse
doelgroepen binnen de GGZ ter aanvulling van het reeds bestaande multidisciplinaire team.
Functievereisten








Je hebt een diploma van master in de psychologie
Je hebt ervaring in de geestelijke gezondheidszorg
Je hebt interesse in een therapeutische opleiding of je bent deze aan het volgen
Je hebt een goede kennis van psychiatrische ziektebeelden, hun aanpak en behandeling
Je hebt kennis en affiniteit met het werken met crisissen
Je hebt interesse in de uitbouw van het project vanuit de positie als psycholoog binnen het team
Je wil je verdiepen in het vormings- en intervisiebeleid

Competenties













Je ben energiek en enthousiast
Je bent stressbestendig en kan zelfstandig ageren in crisissituaties
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding
Je kan besluitvaardig zoeken naar oplossingen
Je werkt zelfstandig en neemt initiatief
Je kan bijdragen aan de uitwerking van zorg op maat voor de patiënt en zijn context
Je bent een teamspeler
Je ondersteunt je collega’s en hebt respect voor elkaars deskundigheid
Je engageert je om je kennis en expertise verder te verwerven, te delen en uit te dragen
Je hebt administratieve vaardigheden
Je beschikt over eigen vervoer

Wat bieden wij





Contract van onbepaalde duur.
Salaris volgens ziekhuisbarema’s (contract en regeling vzw Asster inclusief extra legale voordelen
zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques)
Omniumverzekering voor je wagen bij verplaatsingen voor en naar het werk
Toffe collega’s

Voor meer informatie over de mobiele teams van Reling, zie www.reling.be of neem contact op met Luc
Schalenbourg, zorgmanager mobiele teams reling (luc.schalenbourg@reling.be of 0478/27.13 38)
Interesse? Mail je CV met motivatie voor maandag 28/9 naar luc.schalenbourg@reling.be
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Een eerste selectie zal gebeuren op basis van brief en CV.
Voor de weerhouden kandidaten zal er een eerste sollicitatiegesprek plaats vinden op woensdag 30
september 2020
Hierna zal nog een assessment georganiseerd worden ter ondersteuning van een definitieve keuze.
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