Vacature arts
Functieomschrijving
Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Halle is op zoek naar een arts om haar
medisch team te versterken.
Als arts sta je in voor de systematische contactmomenten (medisch onderzoek), de
selectieve contactmomenten, het vaccineren en de profylaxis van besmettelijke
aandoeningen teneinde psychosociale en somatische problemen tijdig op te sporen
en te voorkomen.
Je volgt kinderen en jongeren op, verwijst eventueel door naar externe diensten en
neemt deel aan multidisciplinair teamoverleg. Je ondersteunt scholen op vlak van
gezondheidszorg en werkt eveneens vraaggericht.
Omwille van de huidige covid-pandemie zal een deel van jouw opdracht de contact
tracing in de scholen omvatten. Ook het beantwoorden van corona-gerelateerde
vragen van scholen en ouders komen deels bij jou terecht. Uiteraard voorzien we hier
de nodige opleiding en begeleiding.
In je takenpakket zitten een aantal administratieve en logistieke taken die bijdragen
tot het vlot functioneren van de organisatie.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je bent zelfstandig, communicatief en flexibel
Je bent sociaal vaardig en werkt graag in teamverband en multidisciplinair
Je werkt graag met kinderen en jongeren
Je kan goed plannen en organiseren
Je beschikt over eigen vervoer
Je hebt interesse in de jeugdgezondheidszorg
Je staat open voor avond- en weekendwerk

Jobgerelateerde competenties
•

•
•
•
•

Problemen en risicosituaties opsporen
De persoon met zorgbehoefte naar professionals oriënteren of betrokken
diensten contacteren
Het medisch dossier actualiseren
De symptomen en disfuncties vaststellen
De leefomgeving van de persoon met zorgbehoefte bij het onderzoek insluiten
Het klinisch onderzoek uitvoeren
De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren
Bijkomende informatie opzoeken in het medisch dossier

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•
•

Samenwerken als hecht team
Omgaan met stress
Plannen (= ordenen)
Contactvaardig zijn
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zelfstandig werken

Aanbod
Wij bieden een deeltijdse tewerkstelling van 15u/week.
Het betreft een contract van bepaalde duur van 4 januari 2021 tot einde schooljaar
(31/8/2021).
Mogelijkheid tot thuiswerk.

Plaats tewerkstelling
VCLB
Ninoofsesteenweg 7 1500 HALLE

Waar en hoe solliciteren?
Stuur je CV en motivatiebrief naar sarah.walschot@clbhalle.be met als onderwerp
‘sollicitatie CLB Halle –arts’.
Op basis van een CV-screening worden kandidaten uitgenodigd voor een persoonlijk
gesprek.

