MPI Oosterlo vzw is een dynamische organisatie met een 400-tal enthousiaste en
betrokken medewerkers. Samen gaan we een eind op weg in het leven van meer
dan 400 kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Soms is de
ondersteuning intensief, soms meer van op afstand, soms kort, soms lange tijd,
afhankelijk van wat zij en hun familie ons vragen.
Onbeperkt jezelf zijn, dat is ons motto. We zetten in op de talenten en krachten, niet alleen van
onze cliënten maar ook van onze medewerkers. We dragen ondernemerschap op de werkvloer
hoog in het vaandel. Verantwoordelijkheid in onze teams en ruimte voor initiatief zijn hierbij
essentieel. We zien, horen en waarderen elkaar. Samen groeien is één van onze doelen.

Psychiater m/v
Op zelfstandige basis voor 8u tot 16u per week
Je functie







Je bent, samen met de collega-kinderpsychiaters, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, inhoud
en kwaliteit van de psychiatrische zorg voor onze volwassen cliënten.
Je draagt zorg voor het psychiatrisch onderzoek van volwassenen met een verstandelijke
handicap.
Je staat in voor behandeling en begeleiding van cliënten en adviseert cliënten en cliëntsystemen
over de diagnose, behandelwijze en prognose.
Je neemt, samen met een multidisciplinair team, de zorgcoördinatie op voor deze cliënten met
complexe gedrags-en emotionele stoornissen.
Voor de behandeling werk je samen met andere disciplines, specialisten en externe consulenten
(neuroloog, revalidatie-arts….).
Je werkt samen met het medisch-paramedisch team. Dat bestaat uit kinderpsychiaters,
huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, logopediste, psychotherapeuten.

Je troeven








Je bent volwassenpsychiater, beginnend of ervaren.
Je hebt een uitgebreide kennis van psychopathologie, bij voorkeur reeds toegepast op personen
met een beperking.
Je bent op de hoogte van de nieuwe krachtlijnen in de sector voor mensen met een verstandelijke
beperking. Je hebt een duidelijke visie op zorg en wil deze actueel houden.
Je hebt een ruime belangstelling voor de doelgroep, in het bijzonder voor behandeling van
personen met gedrags-en emotionele stoornissen en een verstandelijke beperking.
Je bent geïnteresseerd om samen met collega-artsen een medisch-psychiatrisch beleid uit te
werken.
Je kan anderen inspireren. Het lukt je om heldere lijnen uit te zetten voor andere disciplines. Je
werkt graag in team en hebt een open communicatiestijl. Je kan je flexibel opstellen.
Je bent gedreven in de zoektocht naar een goede ondersteuning van de doelgroep mensen met
een verstandelijke beperking èn bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen. Je schrikt niet
terug van complexe problematiek en zoekt voortdurend naar bijkomende mogelijkheden en
oplossingen. Je geeft daadwerkelijke steun aan medewerkers en neemt ook zelf
begeleidingsgesprekken op met cliënten.




Je gelooft in de mogelijkheden van netwerken en zoekt krachten op in de omgeving van cliënten
en hun gezinnen.
Je hebt een warme aandacht voor de leefwereld van mensen met een handicap en hun omgeving,
je benadering sluit hierbij aan.

Ons aanbod





De functie wordt opgenomen binnen het statuut als zelfstandige.
Het voorziene urenpakket ligt tussen 8u en 16u en is bespreekbaar. Tijdsverdeling en uurrooster
zijn in overleg vast te leggen.
Een gevarieerde job in een snel evoluerende omgeving.
Boeiende contacten en mogelijkheden tot bijscholing.

Is dit de uitdaging waar je naar op zoek bent?
Solliciteer ten laatste op 27/05/2022 via onze website www.mpi-oosterlo.be/vacatures en voeg je cv en
motivatiebrief toe.
Meer informatie over deze vacature kan je bekomen bij dr. Ann Spaepen, Hoofd Dienst Gezondheid, via
Ann.Spaepen@MPI-Oosterlo.be of telefonisch op 014 86 11 40.
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