KINDERTHERAPEUT M/V
Andare is een multidisciplinaire praktijk voor diagnostiek en therapie voor kinderen, jongeren,
volwassenen, koppels en gezinssystemen.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een kindertherapeut voor therapeutisch
werk met kinderen en hun ouders.
Wie zoeken we:
• Iemand die enthousiast wordt van het werken met kinderen en hun ouders
• met een masterdiploma in de psychologie optie klinische psychologie of in de
pedagogiek,
• die een erkende langdurige opleiding in eé eén van de erkende therapeutische stromingen
heeft afgerond of minstens in het tweede jaar zit
• die vlot autonoom functioneert als zelfstandig psychotherapeut,
• maar ook zin heeft om zich te engageren voor een team en deel te nemen aan onze
teamwerking
(met teamvergaderingen, intervisie, clieë ntoverleg en sporadische
teamactiviteiten)
• en er niet voor terugdeinst om samen met collega's nieuwe projecten uit te werken (bvb.
groepstrainingen)
• Iemand die een engagement van minimum 8 aà 12 clieë nturen per week wilt aangaan,
waarvan minstens eé eén avond of zaterdagvoor-of namiddag.
Wat bieden we :
 Inschakeling in een gerespecteerde multidisciplinaire groepspraktijk die reeds 12 jaar
bestaat
 Zelfstandige activiteit (in bijberoep), engagement en werkuren in overleg
 Eigen beheer van agenda
 De mogelijkheid om ambulant therapeutisch te werken in een context waar zowel
kinderen, jongeren, ouders, koppels, individuen als gezinnen welkom zijn, met een brede
waaier aan hulpvragen
 Een dynamisch en geeë ngageerd multidisciplinair team
 Een teamwerking met op regelmatige basis teamvergadering, intervisie, clieë ntoverleg en
teamactiviteiten
 De ruimte om eigen professionele interesses en creatieve ideeeë n vorm te geven
 Aangename praktijkruimtes
Interesse?
Voor meer informatie, neem contact op met Mariska Siongers (015/ 21 19 84) of via mail op
info@andare.be.
Voor meer informatie over onze groepspraktijk kan je terecht op onze website: www.andare.be
Solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en CV naar :
Andare,
Mgr. Van Nuffelstraat 6
2800 Mechelen
Of via :

info@andare.be

