info@eetstudio.be

www.eetstudio.be

Vacature “psycholoog”
groepspraktijk Eetstudio
Wij bestaan reeds 6 jaar als multidisciplinaire groepspraktijk voor eet- en
gewichtsproblematiek, eetstoornissen, selectief eten,… Onze doelgroep
zijn kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen met hun gezin.
Wij zijn op zoek naar een ;
- gemotiveerde psycholoog

Functieomschrijving
Je sluit aan bij ons team binnen de multidisciplinaire groepspraktijk Eetstudio. Je
hebt enige ervaring of affiniteit met de eetproblematiek/eetstoornissen.
Je bent verantwoordelijk voor alle aspecten die bij de zelfstandige praktijk komen
kijken.
Je maakt deel uit van ons team en wordt verwacht ook deel te nemen aan
maandelijkse teamvergaderingen, het delen van info,…

Profiel
° Zelfstandige al dan niet in bijberoep
° Bachelor of Master in de (toegepaste) psychologie
optie klinische psychologie en/of optie seksuologie of optie creatieve therapie
° Zeer gemotiveerd | zeer ondernemend | zeer loyaal | zeer veel zin
° min. engagement van 6uur consultatieaanbod/week (2 blokken van 3uur)

Job gerelateerde competenties




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
De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte
afbakenen
De aard van de moeilijkheden vaststellen (eetproblemen, gewichtsproblemen,
comorbiditeit, persoonlijkheidsstoornissen, angst, stress, ...)
Openstaan voor bijscholingen en opleidingen
De persoon met een zorgbehoefte begeleiden
De psychologische behandeling opstellen en opvolgen (aandachtspunten,
vorderingen, ...)
Aanpassingen voorstellen

Persoonsgebonden competenties







Zelfstandig werken
Affiniteit met eetproblemen/eetstoornissen
Plannen (= ordenen)
Omgaan met stress
Samenwerken als hecht team
Contactvaardig zijn

Aanbod









Een job als zelfstandige in een leuk en enthousiast team
Fijne samenwerking met vrijwilligers van anbn deelwerking Antwerpen
Verzorgde praktijkruimtes, functioneel ingericht en de benodigde materialen
zijn voorhanden
Ruim netwerk
Mogelijkheid tot reserveren van wisselende dagdelen
Gemeenschappelijke profilering via onze website, flyers, …
Persoonlijke naamkaartjes
Gemeenschappelijke online reservatie agenda en website
Meer info over onze praktijk vind je op onze website www.eetstudio.be

Graag uw CV en motivatiebrief versturen via info@eetstudio.be of els@eetstudio.be
Welkom in onze team !
Team Eetstudio,
Katrien, Nele, Martine, Michel, Karin, Eline en Els

