Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum erkend vanuit het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH) die 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met gedrags- en/of
emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen begeleidt. Onze kinderen en jongeren zijn normaal tot
beneden gemiddeld begaafd. Onze 11 leefgroepen zijn verspreid over 8 locaties in de regio Antwerpen.
Voor onze centrale diensten (Schoten) zoeken we een
KINDER- EN JEUGDPSYCHIATER
(zelfstandig statuut - 24u)
Wat verwachten wij van jou?
 Je zal samenwerken met onze bestaande kinder- en jeugdpsychiater en de nodige ondersteuning bieden. Het
gaat om een zelfstandig statuut als externe medewerker in een werkregime van maximum 24u/week;
 In jouw rol ondersteunende rol ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een hulpverleningstraject op
basis van medisch-psychiatrische inzichten;
 Je bent verantwoordelijk voor de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de specialisatie van de
kinder- en jeugdpsychiater waaronder medicatie, attesten, verhoogde kinderbijslag, enzovoort;
 Als externe medewerker ben je niet verplicht om deel te nemen aan de permanentieregeling. Je kan wel
volledig vrijblijvend gecontacteerd worden. Op vraag van de directie en/of de kinder- en jeugdpsychiater kan
je advies verlenen;
 Je legt rechtstreeks verantwoording af aan jouw collega kinder- en jeugdpsychiater en de algemeen
directeur.
Wie ben jij?
 Je beschikt met trots over het diploma van arts;
 Idealiter kan je een eerste werkervaring voorleggen in een soortgelijke context;
 Affiniteit met onze doelgroep (kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en emotionele
stoornissen, ontwikkelingsstoornissen en/of hechtingsproblematiek) is een pluspunt;
 Je bent bereid te werken in een ondersteunende rol waarin je voornamelijk hulp zal bieden aan de bestaande
kinder- en jeugdpsychiater. Hierbij vragen we zelfstandig te werken. Je bent snel van aanpak en durft
initiatief nemen;
 In het bezit van een rijbewijs B.
Wat is ons aanbod?
 Tewerkstelling volgens zelfstandig statuut van maximum 24u/week;
 Een professionele organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door de nodige ondersteuning naar onze
medewerkers (zie bijlage "onze 5 kernwaarden");
 Voor je verplaatsing van en naar het werk ontvang je een woonwerkvergoeding (auto of fiets) of abonnement
openbaar vervoer;
 Startdatum: onmiddellijk.
Hoe ziet onze selectieprocedure eruit?




Bezorg je cv en motivatiebrief aan zoe.boudt@dennenhof.org met de vacaturetitel als onderwerp.
Je cv en motivatiebrief worden met zorg afgetoetst tegenover het gezochte profiel.
Indien je in aanmerking komt voor de functie word je opgebeld voor een afspraak. Nadien volgen er 2
selectiegesprekken.

Wens je voorafgaand bijkomende informatie of zit je met een prangende vraag? Bel dan naar 03 432 00 95 of stuur
een mail naar zoe.boudt@dennenhof.org.

