‘Een team met een passie voor
hun werk en een hart voor elkaar’

Multidisciplinaire Praktijk Origo
gelegen te Zele zoekt
Psychotherapeut Volwassenen (M/V)
Multidisciplinaire praktijk Origo in Zele is centraal gelegen tussen Gent en Antwerpen en heeft een
vlotte verbinding met beide via de E17. De landelijke ligging maakt het een rustige plek in het groen.
Origo wil een plaats zijn waar mensen van alle leeftijden terecht kunnen voor professionele
hulpverlening met een hart. En indien nodig, een multidisciplinaire aanpak van hun klachten.
Wij bieden:
Een job op zelfstandige basis, met de nodige vrijheid, binnen een aangename werkomgeving:
 Gemotiveerd en dynamisch team dat professionaliteit en collegialiteit met elkaar verbinden
 Vaste instroom van cliënteel en naambekendheid vanuit Origo als gevestigde waarde bij een
verwijzersnetwerk en breder publiek. Een steeds groeiende vraag en wachtlijst zijn dan ook de
aanleiding voor deze vacature.
 Gebruik moderne praktijkruimte met accommodatie (wachtzaal/sanitair/gemeenschappelijke ruimte)
 Uitgebouwde teamwerking binnen een gecoördineerd geheel: Deel uitmaken van een warm
psychotherapeutenteam waar intervisie en samen dragen van de werking centraal staan.
Verwacht:
 Gepassioneerd in het werkveld staan en zelfstandig en verantwoordelijk je caseload beheren
 We streven naar een zo stabiel en hecht mogelijk team en willen versnippering voorkomen om een
vlotte werking te garanderen, vandaar dat we niet op zoek zijn naar het werken met kleine
engagementen van korte duur
 Interesse en vaardigheden als relatietherapeut vormen een pluspunt
 Je bent een geëngageerd en sociaal vaardig persoon die mee de schouders wil zetten onder een
bloeiende groepspraktijk
 Bereidheid tot avond- en/of weekendwerk
Vereiste studies:
 Master in de psychologie (of basisopleiding menswetenschappen gelijkgesteld door ervaring)
 Langdurige en erkende therapieopleiding die zich richt naar volwassenen (mag lopend zijn)
 Specialisatie-opleiding Relatietherapie vormt een pluspunt
Plaats tewerkstelling:
Avermaat 155, 9240 Zele
www.origozele.be
Sollicitatiebrief met motivatie en CV versturen t.a.v. Lies Van Cauteren naar lies@origozele.be
0468/13 10 23 (coördinator)
ps: de teamfoto betreft een deel van ons team in afwachting van een voltallige teamfoto

