Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.
────────────────────────────────────
Ondernemingsnummer : 0447 1034 84
Pelt, 10 september 2020
Aan:

Onze ref.: vacature.psychologe0911.2020
Beste,
VZW Beschut Wonen Noord-Limburg zoekt ter aanvulling van hun team Psychiatrische Zorg in de
Thuissituatie, gedetacheerd naar het Mobiele Herstel Team Noord-Limburg en werkzaam in de
regio Noord-Limburg (standplaats Pelt).

1 voltijds houvastbegeleider (38 u per week)
V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg zoekt voor deze functie van houvastbegeleider MHTNL
1 psychologe (m/v) met kennis en ervaring van diverse doelgroepen binnen de GGZ ter tijdelijke
aanvulling van reeds bestaand multidisciplinaire teams (20% beschut wonen en 80% Mobiel
Herstel Team Noord-Limburg)
Functievereisten
· Je hebt een diploma van master in de psychologie
· Je hebt een goede kennis van psychiatrische ziektebeelden, hun aanpak en behandeling
· Je hebt kennis en affiniteit met het herstelgericht werken
· Je hebt ervaring in de geestelijke gezondheidszorg
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
· Een tijdelijk vervangingscontract (zwangerschap) van 9/11/2020 tot vermoedelijk einde juli 2021
· Salaris IFIC-barema (baremacode 16 - contract en regeling vzw Beschut Wonen Noord-Limburg)
·
Voor meer informatie over de mobiele herstel teams van Reling, zie www.reling.be Interesse en
goesting ? Mail je vragen of CV met motivatie voor 20/09/2020 naar coordinatie@bwnl.be tav de
heer Fons Plas en in cc naar luc.schalenbourg@reling.be
Eerste selectiegesprekken gaan vermoedelijk door op 7 oktober tijdens namiddag of avond.

Met vriendelijke groeten,
Fons Plas – Coördinator
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