Psychiater
Blijdorp is een organisatie uit de regio Buggenhout-Dendermonde die
optimaal wil beantwoorden aan de individuele zorgvraag van mensen
met een beperking.
In elke job streven medewerkers naar een steeds betere kwaliteit van
werken. Ze nemen verantwoordelijkheid binnen hun rol, zijn ruim
verbonden met de totale werking, steeds bereid tot samenwerken en
handelen vanuit een respectvolle houding.

Op zoek naar een job met zingeving, in je eigen regio?
We verwelkomen je graag in de warme Blijdorp-wereld:

•
•
•
•
•
•

Je hebt interesse om te werken met volwassen personen met een verstandelijke beperking en
eventueel bijkomende emotionele problemen.
Je volgt deze mensen die residentieel in Blijdorp verblijven of naar het dagcentrum komen, doorheen
de jaren op.
In nauw overleg met het multidisciplinair team stel je een diagnose en behandeling op. Je bespreekt de
therapeutische mogelijkheden met orthopedagogen, medische dienst en medewerkers en volgt dit op.
Je deelt algemeen psychiatrische kennis binnen de multidisciplinaire werking en draagt zo bij tot het
vergroten van de kennis en de vaardigheden van de teamleden in het herkennen en omgaan met
psychiatrische symptomen en bijhorende gedragspatronen.
Je bent waar nodig ter beschikking voor overleg met ouders, familie of netwerk.
Je stemt waar nodig algemene zaken voor de voorziening af met de coördinerende arts.

Ons aanbod
•
•

•

•
•

•

Interesse?

Je komt terecht in een sociaal bewogen en
gezonde organisatie blijdorp.be
Je werkt op zelfstandige basis of in
loondienst. De verloning is dan volgens
barema geneesheerspecialist van het
Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH).
Tewerkstellingsbreuk (5/24) of een halve
dag per week aanwezigheid in Blijdorp.
Daarnaast beschikbaarheid voor
telefonisch advies waar nodig.
Nauwe samenwerking met een
gemotiveerd multidisciplinair team.
Tewerkstellingsplaats:
Blijdorp vzw
Baleunisstraat70-72
9200 Dendermonde
(op wandelafstand van het station)
Indiensttreding:
in overleg te bepalen, ten laatste januari
2023

Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae
tegen 30/8/2022 naar:
VZW BLIJDORP
t.a.v.
Katleen Van Hoey, Zorgdirecteur Blijdorp
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
052 / 39 99 90
katleen.vanhoey@blijdorp.be
Voor extra info kan u ook terecht bij
Dr Marc Hermans
marc.hermans1@telenet.be
0470 966 279
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