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Coronavirus
Intervisie voor huisartsen
Zorgaanbod volledig open
Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
Beperkt bezoek mogelijk
Lees alle info

deeltijds (80%)
Z.org KU Leuven zoekt voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven een
psycholoog-psychotherapeut voor het expertisecentrum perinatale psychiatrie te campus
Gasthuisberg. Het gaat om een tewerkstelling van 80%.

je functie
je werkt als psycholoog-psychotherapeut binnen het multidisciplinair, liaisonpsychiatrisch team van het expertisecentrum perinatale psychiatrie
je biedt samen met je team psychotherapeutische begeleiding en zorg aan jonge
(aanstaande) moeders/ouders en koppels/families met bezorgdheden en vragen met
betrekking tot perinataal mentaal welzijn
je werkt nauw samen met de dienst gynaecologie-verloskunde en neonatologie
van UZ Leuven
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je werkt nauw samen met de dienst infant psychiatrie (kinder- en jeugdpsychiatrie
van het UPC KU Leuven)
je neemt deel aan innovatieve initiatieven en bijscholing met betrekking tot de
doelgroep
je werkt graag in een multidisciplinair team en bent een teamspeler die samen met
de verschillende leden van het team zorg wil dragen voor onze patiëntengroep
je verkiest te werken in de context van een universitair ziekenhuis

je profiel
je hebt een masterdiploma in de klinische psychologie of orthopedagogie
je hebt ervaring/affiniteit met de perinatale mentale gezondheid en de hiermee
mogelijks gepaard gaande problematiek
je hebt een psychotherapeutische opleiding genoten
je bent infant mental health (IMH)-deskundige of hebt ervaring in het IMH-veld
je bent collegiaal en transparant
je draagt professionaliteit en expertise mee uit naar interne en externe contacten

ons aanbod
je werkt in een team waarin menselijke contacten en professionaliteit vooropstaan
en zorgverlening hand in hand gaan
je werkt als vaste waarde in het team
je krijgt de kans om je competenties en ontwikkelingen uit te dragen
je werkt nauw samen met disciplines op andere afdelingen

vragen?
Neem, indien je meer inhoudelijke informatie wenst over deze functie, contact op met
Sofie Michielsen, coördinator psychologen dienst volwassenenpsychiatrie.
sofie.michielsen [at] upckuleuven.be (subject: Vacature)
016 34 82 13

Versterk ons team
1000 toffe collega's
voor steeds betere zorg
je kan solliciteren
tot en met 22 april 2021
Solliciteer
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