ICAS zoekt : psycholoog met bijkomende therapieopleiding of
in opleiding
Functieomschrijving
Wegens groei zoeken we 2 gemotiveerde enthousiaste psycholoog/psychotherapeut
die bij voorkeur tweetalig (NL/FR) is, om ons bestaande toffe team klinisch
psychologen in Gent te versterken.
Profiel
1. Diploma master in de klinische psychologie
2. Kennis van en ervaring met hulpverlening aan volwassenen, gezinnen,
kinderen en jongeren
3. Bij voorkeur een opleiding en relevante ervaring in oplossingsgerichte
psychotherapie of in opleiding
4. Bij voorkeur tweetalig Nederlands-Frans, liefst ook goede kennis van het
Engels
5.
6.
7.
8.

Bijzondere aandacht voor een vraaggestuurde kwalitatieve zorg
Zeer goede communicatieve vaardigheden.
Bereidheid tot bijscholing
Diplomatieke en empathische ingesteldheid

9. Zelfstandig kunnen werken naast een actieve deelname in het team
Jobgerelateerde competenties
1. kwalitatieve psychologische assessment kunnen doen per telefoon,
kwalitatieve analyse maken van de hulpvraag van de cliënt, waaruit een
handelingsplan volgt in samenspraak met de cliënt
correcte opvolging van deze gesprekken, ofwel telefonisch ofwel via
doorverwijzing binnen netwerk zelfstandig therapeuten of binnen
gesubsidieerde sociale voorzieningen
2. Over therapeutische vaardigheden beschikken
3. Case management
4. On-site ondersteuning kunnen verzorgen in geval van traumazorgdossiers
5. Vertrouwd zijn met e-counselling
Persoonsgebonden competenties
•

Zelfstandig kunnen werken

•

Flexibiliteit

•
•
•
•

Resultaatgerichtheid
Leervermogen hebben
Teamgericht zijn

•

Klantgericht zijn
Contactvaardig zijn
Inventiviteit
Planmatigheid
Zin voor nauwkeurigheid hebben

•

Stressbestendig zijn

•
•
•

Vereiste studies
Master Psychologie: Klinische psychologie
Bijkomende therapieopleiding of in opleiding

Wij bieden
Deeltijdse (20 tot 30u/week) betrekking van onbepaalde duur.
Een gevarieerde job met de mogelijkheid om een zeer brede therapeutische ervaring
op te doen binnen een kortdurend oplossingsgericht kader, in een internationaal
kader.
Wij zijn gevestigd op de Krijgslaan 6 in Gent, vlot bereikbaar voor wie met de trein
komt, maar ook voor wie met de wagen komt (vlakbij verschillende invalswegen)

Indien u geïnteresseerd bent ontvang ik graag uw CV en motivatiebrief per mail via
ialbrecht@icas.be!

