Sinds haar oprichting in 1990, is POBOS uitgegroeid tot een toonaangevend adviesbureau voor welzijnszorg in organisaties. Het dienstenaanbod is onderverdeeld in drie
activiteitendomeinen: ‘traumazorg’ (psychologische crisisbegeleiding na schokkende
of traumatische gebeurtenissen), psychotherapie/coaching bij werk gerelateerde problemen (‘E.A.P.’) zoals stress, burn-out, conflicten, reorganisatie, arbeidsongeschiktheid, … en hulp/steun bij privé gerelateerde problemen (‘Sociale dienst’) zoals medische problemen, financiële problemen, echtscheiding, …
Door een groeiende vraag binnen de twee eerste activiteitendomeinen wenst POBOS
haar huidig netwerk van 130 psychologen verder uit te breiden.

ZELFSTANDIG KLINISCH PSYCHOLOGEN
PROVINCIE LIMBURG (ZUID-LIMBURG OMGEVING BREE/M AASMECHELEN)
BRUSSEL ZUID (RAND), REGIO GERAARDSBERGEN
REGIO NOORDERKEMPEN (GRENS MET NEDERLAND)
REGIO ZELZATE (OOST-VLAANDEREN)
REGIO LEUVEN EN REGIO ANTWERPEN

Vacature

Wat verwachten we?
U verzorgt de crisisopvang en de begeleiding van personen die het slachtoffer werden
van een schokkende of traumatische gebeurtenis.
U verzorgt de therapeutische begeleiding van personen die geconfronteerd werden
met werk gerelateerde problemen, zoals stress, burn-out, conflicten, reorganisatie,
(langdurig) arbeidsongeschiktheid, …
Wie zoeken we?
•
•
•
•
•
•

U bent master in de klinische psychologie en heeft minstens een aanvullende therapie-opleiding gestart of beëindigd.
U bezit een erkenningsnummer, uitgereikt door de Psychologencommissie.
U bent lid van een erkende beroepsvereniging van psychologen.
U heeft minstens 5 jaar praktijkervaring.
U heeft een zelfstandig statuut, in hoofd- of bijberoep.
U heeft voldoende ruimte in uw agenda.

Wat bieden we?
•
•
•
•
•

U maakt deel uit van het professioneel psychologennetwerk van POBOS.
U krijgt regelmatig opdrachten aangeboden, die u vrijblijvend kunt aannemen of
weigeren.
U wordt uitgenodigd op gratis opleidingen en netwerkmomenten.
U krijgt een billijke vergoeding voor de uitgevoerde prestaties.
U krijgt toegang tot POBOSlink.be, het dossierbeheersysteem van POBOS waarin
u de volledige administratie van de uitgevoerde opdrachten kunt verwerken.

Interesse?
Stuur een mail met motivatie en CV naar info@pobos.be t.a.v. Carlo Van den Berge,
coördinator van het POBOS psychologennetwerk.
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