BRUCC is een centrum voor psychologische dienstverlening, opleiding en onderzoek waar kinderen
en volwassenen terecht kunnen voor individuele begeleiding, groepssessies en
psychodiagnostisch onderzoek. BRUCC verzorgt ook workshops en lezingen voor
professionelen en voor een breder publiek. Studenten en onderzoekers vinden in BRUCC
ondersteuning voor hun opleiding en onderzoek. BRUCC is een gezamenlijk initiatief van de
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de VUB en de Faculté des Sciences
Psychologiques et de l’Éducation van de ULB.
Om ons aanbod te versterken zijn wij op zoek naar een klinisch
psycholoog/orthopedagoog (M/V) op zelfstandige basis met interesse voor het werken met
kinderen, jongeren en hun ouders.
Je profiel:

-

Je beschikt over een diploma master in de klinische psychologie of orthopedagogie.
Je hebt ervaring in het werken met kinderen en jongeren.
Je hebt interesse in het aanbieden van groepstrainingen en/of psychodiagnostiek.
Je neemt deel aan teamvergaderingen (1x per maand) en aan minstens 1
individuele supervisie (1x per maand).
Je kan je zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken in vlot en correct Nederlands.

Aanbod:
- Je komt terecht in een dynamisch en ondersteunend team waar je terecht kan bij de
coördinator of bij je naaste collega’s.

-

Er zijn verschillende consultatieruimtes voorzien van de benodigde materialen,
alsook een ruimte voor groepsaanbod.
Je werkt evidence-based en hebt dan ook gratis toegang tot het benodigde
testmateriaal, protocollen enz.
Je hebt de vrijheid om je eigen agenda te bepalen. Je kiest zelf het aantal uren dat je
presteert in BRUCC, in overleg met de verantwoordelijken.
Je kan op regelmatige basis gratis deelnemen aan aangeboden lezingen, workshops en
studiedagen onder leiding van professionals van de VUB en andere Vlaamse
universiteiten en/of andere experts binnen het klinisch werkveld.

-

Je neemt deel aan supervisies en intervisies waar ook experts worden uitgenodigd om
hun kennis te delen met betrekking tot de casussen.

Kandidaturen (cv en motivatiebrief) in te sturen naar imke.baetens@vub.be.
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