Eén op drie Vlamingen worstelt met psychische problemen. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis biedt acute opvang,
gespecialiseerde behandeling en langdurige zorg voor deze mensen in psychische nood. PZ Bethaniënhuis maakt samen met
Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen, Beschut Wonen De Sprong, Therapeutische Gemeenschap de evenaar en
Revalidatiecentrum de keerkring deel uit van Psychiatrisch Centrum Bethanië. Voor het centrum voor psychotherapie elim zoeken wij een:

BEELDEND THERAPEUT M/V
Vacature bepaalde duur 33 - 50 % (nu - begin april 2018)
Elim is een psychotherapeutisch centrum in Kapellen voor 44 volwassenen met complexe en aanslepende of terugkerende psychische
moeilijkheden. De voltijdse behandeling biedt een combinatie van intensieve therapie vanuit verschillende invalshoeken, en tijd om
tot rust te komen in een groene en vriendelijke omgeving. De focus ligt niet op psychiatrische diagnose, maar op zelfexploratie.

Functie
•
•
•
•
•

Je geeft vorm aan groepssessies beeldende therapie en verzorgt ook individuele sessies
Je werkt samen met andere non-verbale therapeuten, psychologen en cliëntenbegeleiders
Je vertaalt de hulpvraag naar een therapeutisch proces
Je formuleert een gerichte indicatiestelling van cliënten voor beeldende therapie
Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg en kan je aanbod hierop afstemmen.

Profiel
• Je bezit het diploma van bachelor in de creatieve therapie met een specialisatie in het beeldende medium
• Je hebt voeling en bij voorkeur ervaring met de geestelijke gezondheidszorg
• Je hebt voldoende competentie om je snel in te werken en zelfstandig aan de slag te gaan.

Meer weten of solliciteren?

Werken bij PZ Bethaniënhuis biedt tal van extralegale voordelen.
Neem een kijkje op onze website:
www.pzbethanienhuis.be, werken en leren, vacatures.
De volledige taakomschrijving vind je onder deze link:
www.pzbethanienhuis.be, werken en leren, functies en functiekaarten.
Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst,
seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

Voor meer informatie, contacteer:
• Nelle Bogaerts/Hilde Van Pelt, psychologen
• tel: +32 (0)3 317 11 00
• e-mail: nelle.bogaerts@emmaus.be of
hilde.van.pelt@emmaus.be

elim, centrum voor psychotherapie
Jagersdreef 100, 2950 Kapellen
tel 03 317 11 00
www.elim.be

Mail je sollicitatiebrief met cv vóór 19 december 2017
naar ann.peeters@emmaus.be.

elim maakt deel uit van
PC Bethanië en Emmaüs vzw
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Aanbod en voorwaarden

