VZW Zorggroep Zusters van Berlaar, een toonaangevende en
innoverende groep van ouderenvoorzieningen, stelt 850 medewerkers
tewerk die dagelijks 1000 bewoners/cliënten met de beste zorg omringen
in 8 woonzorgcentra:
 Heilige Familie (Heist-op-denBerg)
 Heilig Hart (Nijlen)
 Kloosterhof (Berlaar)
 Sint-Jozef (Kessel)

 Sint-Jozef (Wiekevorst)
 Sint-Margaretha (Holsbeek)
 Sint-Michaël (Essen)
 Zonnewende (Kapellen)

Ter versterking van onze teams in

WZC Sint-Michaël (Essen) & WZC Zonnewende (Kapellen)
zijn we op zoek naar een:

Klinisch psycholoog
voltijds of deeltijds - onbepaalde duur
Bij vzw Zorggroep Zusters van Berlaar werken 850 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Samen
zetten we in op kwalitatieve en warme zorg voor onze cliënten en hebben we oog voor het welzijn van
onze medewerkers. ‘Wonen en zorg in dialoog’ staat voor iedereen centraal. Via dialoog-gestuurde
zorg willen we een huiselijke en warme omgeving creëren. Als collega kan jij hier een meerwaarde in
betekenen!
In WZC Sint-Michaël (Essen) verblijven 95 cliënten in 6 woongroepen. In WZC Zonnewende (Kapellen)
verblijven 138 cliënten in 7 woongroepen. Via dialoog-gestuurde zorg willen we een huiselijke en
warme omgeving creëren. Als collega kan jij hier een meerwaarde in betekenen!
Functieomschrijving
Als psycholoog werk je nauw samen met een multidisciplinair team waarbij gestreefd wordt naar een
optimale begeleiding, behandeling en verzorging van onze bewoners. Je ondersteunt het welbevinden
van cliënten en hun familie met aandacht voor psychosociale noden en vragen, o.a. m.b.t. vroegtijdige
zorgplanning en het proces van dementie. Ook begeleid je medewerkers en vrijwilligers in een
professionele omgang met bewoners en hun individuele levensverhaal.
Jouw profiel
- Je bent in het bezit van een Master diploma in de klinische psychologie.
- Je hebt ervaring in begeleidings- en vormingswerk.
-

Je bent diplomatisch en empathisch ingesteld, en hebt een ♥ voor werken met ouderen.
Je bent geduldig, sociaalvoelend en contactvaardig.
Je kan vlot samenwerken in team en hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
Je gaat analytisch en stressbestendig te werk.

Ons aanbod
- Een stabiele werkomgeving bij jou in de buurt!
- Een contract van onbepaalde duur met voltijdse tewerkstelling verspreid over beide locaties
of deeltijdse tewerkstelling (50%) op 1 locatie.
- De mogelijkheid tot bijscholing en persoonlijke groei.
- Een aangenaam werkklimaat met aandacht voor de combinatie werk en privéleven.
- Een correcte verloning volgens barema (PC 330) met overname van relevante anciënniteit,
vergoeding woon- werkverkeer, voordelige hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.

Wij hechten binnen onze organisatie belang aan de competenties en motivatie van onze medewerkers
en bieden ruimte voor diversiteit. Wij maken bij de selecties geen onderscheid naar leeftijd, geslacht
of etnische herkomst.
Interesse?
Solliciteren kan via mail met sollicitatiebrief en CV.
Ook voor meer informatie kan u terecht bij Guy Henkens, campusdirecteur.
03/667 22 60 (Essen) 03/660 25 00 (Kapellen) guy.henkens@zusters-berlaar.be
WZC Sint-Michaël, Moerkantsebaan 81, 2910 Essen
www.sintmichaelessen.be
WZC Zonnewende, Kerkstraat 5, 2950 Kapellen
www.zonnewendekapellen.be

