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Je hebt een hart voor mensen en wil werken in een organisatie die deze passie met je deelt. 

VZW Asster is zo’n organisatie! In ons psychiatrisch ziekenhuis ‘Asster’ en het Psychiatrisch 

Verzorgingstehuis ‘De Passer’ bieden dagelijks meer dan 1000 medewerkers kwaliteitsvolle, 

professionele, warme zorg aan mensen met psychische problemen. Zorg waarin de mens 

achter de patiënt centraal staat. Zij doen dit in een uitdagende werkomgeving, met ruimte om 

te groeien én aandacht voor welzijn. 

 

PSYCHIATER VOLWASSEN PSYCHIATRIE  
 

 
Functieprofiel 

- U bent psychiater voor volwassen psychiatrie 
- U heeft ervaring met en een bijzondere expertise op vlak van crisis- en acute zorg, 

liaison en mobiel werken 
- U wil meewerken aan een verder uitbouw van de doelgroep volwassenen 
- U wil meewerken aan de verdere netwerkvorming 
- U kan in team werken, durft vernieuwend te zijn en kan mensen inspireren 
- U bent flexibel en communicatief 
- U neemt deel aan het wachtsysteem en aan de permanentieregeling van de artsen 
- U onderschrijft de missie en identiteitsbepaling van Asster en wil actief meewerken 

om het Planetree-gedachtengoed in Asster te concretiseren. 
 
Aanbod 

- Tewerkstelling van minimum 12u – maximaal uitbreidbaar tot 24u 
- Inschakeling in de actieve medische staf met tal van mogelijkheden tot intervisie, 

opleiding en samenwerking 
- Ondersteuning door een ervaren secretariaat zorg. 
- Een ziekenhuiswerking, die ingebed is in diverse netwerken 
- Een aangename en stimulerende werkomgeving in een groot en dynamisch 

psychiatrisch ziekenhuis 
 
Functieomschrijving 
      Te bekomen op aanvraag 
 
Informatie: 
Dr. Marie-Paule-Clerinx, hoofdarts, tel. 011 78 80 11 (Asster), marie-paule.clerinx@asster.be 
 
Solliciteren: 
Solliciteren voor 11 december 2020 ter attentie van de heer Bert Plessers, algemeen 
directeur, p.a. Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden, bert.plessers@asster.be 
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