
Psycholoog  

AVANTI in SINT-JOB-IN-'T-GOOR  

CV en motivatiebrief: contact: naomi-avanti@live.be 

Functieomschrijving 

We zijn op zoek naar een master psycholoog om ons team aan te vullen. 

In de praktijk werken momenteel een orthopedagoog/ psycholoog i.o. en 3 logopedisten. 

Je taken bestaan uit: 

Psychodiagnostiek en psychologische begeleiding van volwassenen, behandeling van 

adolescenten en kinderen is aanvullend ook mogelijk. 

Ervaringen delen met je collega's tijdens intervisiemomenten, ondersteunen van onze 

psycholoog in opleiding. 

Aanvulling van de te behandelen problematieken met eigen specialiteiten is een pluspunt. 

Het aantal werkdagen per week kan je zelf bepalen. 

Profiel 

Flexibiliteit, zelfstandigheid en communicatief zijn is belangrijk. 

Je volgde reeds een therapieopleiding, of je bent nog in therapieopleiding. (Of je gaat deze 

nog starten). 

Je hebt minimum 2 jaar werkervaring. 

Jobgerelateerde competenties 

• De persoon met een zorgbehoefte begeleiden De psychologische behandeling 

opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...) Aanpassingen voorstellen  

• De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen De 

aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, 

persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, ...)  

• Informatie uitwisselen tijdens seminaries en overleggroepen. Professionele 

documentatie actualiseren  

• De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren De persoon met een 

zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische 

tussenkomst  

• De nood aan psychologische begeleiding vaststellen De modaliteiten met de persoon 

met een zorgbehoefte bepalen De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale 

dienst, paramedici, ... doorverwijzen  

• Psychologische tests afnemen, het profiel van de persoon evalueren en een 

psychologisch rapport opstellen  

 

 



Persoonsgebonden competenties 

• Klantgerichtheid 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

• Commercieel zijn 

• Leervermogen hebben 

• Zelfstandig werken 

• Plannen (= ordenen) 

• Creatief denken (Inventiviteit) 

• Contactvaardig zijn 

• Regels en afspraken nakomen 

• Samenwerken als hecht team 

• Resultaatgerichtheid 

• Omgaan met stress 

• Zin voor nauwkeurigheid hebben 

Aanbod 

Samenwerking met een collega psycholoog i.o.- orthopedagoge met intervisiemomenten. 

Je kan je werk zelfstandig en flexibel regelen waarbij je kan beschikken over een vast lokaal. 

Het aantal werkuren kan je volledig zelf bepalen. 

Je taak als psycholoog kan je indien gewenst aanvullen met andere specialiteiten. 

Je werkdagen kan je zelf bepalen, werken op zaterdag is ook mogelijk indien gewenst. 

Plaats tewerkstelling 

AVANTI  

Brugstraat 155 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR  

Toon op kaart  

Vereiste studies 

• Master Psychologie: Klinische psychologie  

Werkervaring 

• Minstens 2 jaar ervaring 

Talenkennis 

• Nederlands (zeer goed)  

Contract 

• Zelfstandige activiteit 

• Deeltijds - 10 uren per week  

• Dagwerk + Weekend 

Plaats tewerkstelling 

Brugstraat 155 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR  


