
 Je CV en een persoonlijke motivatiebrief 
Een gedetailleerde beschrijving van de nuttige ervaring en opgedane kennis relevant in het kader van dit project 
(duur van de werkervaring, aantal patiënten met burn-out, een korte beschrijving van de uitgevoerde taken en 
meerwaarde ervan, link met het regelgevend kader) 
Kopie van je diploma en certificaten van gevolgde opleidingen 
Bij gemeenschappelijke sollicitatie als stresskliniek : voeg bij de motivatiebrief de individuele CV's van de 
therapeuten toe 

H O E

S O L L I C I T E R E N ?

BEN JE  PSYCHOLOOG BIJ
EEN MULTIDISCIPLINAIR

CENTRUM OF WERK JE ALS
 ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG?  

FEDRIS IS OP ZOEK NAAR JOU!
Fedris is  over heel België op zoek naar  pyschologen die tewerkgesteld zijn in een multidisciplinair centrum of op zelfstandige basis werken. Dit in het kader van een 
pilootproject  voor de secundaire preventie van burn-out  ter  begeleiding  van werknemers in de ziekenhuis- & banksector,  in een vroegtijdig  stadium van burn-out.  

NAAR WELK PROFIEL ZIJN WIJ OP ZOEK?

Je beschikt over één van volgende diploma’s: 
• master in psychologie - afstudeerrichting klinische en gezondheidspsychologie / arbeids-& organisatiepsychologie / bedrijfspsychologie en personeelsbeleid’ 
• master in psychiatrie 
• master in arbeidsgeneeskunde / huisartsgeneeskunde 

En hebt minstens drie jaar ervaring in één of meerdere van volgende domeinen: 
• algemene psychopathologie 
• begeleiden van werknemers met psychische klachten op het werk 
• opvolgen en begeleiden van werknemers inzake werkbehoud en werkhervatting 

Een aanvullende opleiding in "veiligheid en risicobeheer" en/of arbeidspsychopathologie en lid zijn van een multidisciplinair netwerk zijn een bonus. 

Je werkt op zelfstandige basis voor Fedris en ontvangt de werknemers in je eigen praktijk/consultatieruimte. 
Je voert behandelingssessies uit in het kader van de begeleiding van werknemers met een burn-out en neemt in dit kader volledige anamneses af, die zowel
differentiaaldiagnostiek als klinisch onderzoek inzake de oorzaken van de werkgerelateerde psychische stoornissen bevatten. 
Je volgt de werknemers ook verder op inzake werkbehoud of werkhervatting en verleent adviezen aan de werkgever, bedrijfsarts of behandelend arts. 

WAT IS JOUW ROL ALS PROFESSIONELE BEGELEIDER BINNEN DIT TRAJECT?

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Je begeleidt de werknemers op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 
Je bent flexibel in je werkuren en bent bereid de werknemers buiten hun werkuren te ontvangen. 
Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van Fedris, respecteert vertrouwelijkheid en komt de verbintenissen met Fedris na. 
Je hebt een vlotte communicatiestijl en houdt ervan te netwerken.

PER E-MAIL

SELECTIEPROCEDURE
Een eerste screening zal plaatsvinden op basis van het CV en de persoonlijke motivatiebrief. 
Indien je weerhouden bent na een eerste screening, zal je uitgenodigd worden voor een competentiegericht interview.

Fedris - Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel

Graag meer info? 

Contacteer ons via mail  

Of bezoek onze website www.fedris.be onder de rubriek pilootproject burn-out

voor een gedetailleerd overzicht van het project en de arbeidsvoorwaarden

Solliciteren kan t.e.m. 10/06/2018 

T.a.v. Libby Saeys 

burnout@fedris.be 

https://www.fedris.be/nl/node/2538

