
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 Psycholoog afdelingen revalidatie / welzijnscoach                                        

      
De Sint – Jozefskliniek is een dynamisch, regionaal ziekenhuis dat professionele kwaliteitsvolle zorg aanbiedt op mensenmaat en deel 

uitmaakt van het E17-netwerk. Het omvat 271 erkende bedden en 2 dagziekenhuizen. Meer dan 60 artsen en 600 personeelsleden werken 

er dagelijks aan de zorg voor de patiënt.  

 

Functieomschrijving 

Je bent tewerkgesteld binnen team psychologen. Je hebt een gecombineerde functie.  

Enerzijds volg je patiënten op binnen de revalidatie (gaande van ambulante tot opgenomen patiënten). Je komt in 

aanraking met een waaier aan problematieken gaande van neurologische aandoeningen, orthopedische, 

oncologische aandoeningen tot rugschoolpatiënten. Samen met andere disciplines sta je in voor de begeleiding van 

deze patiënten en hun entourage. Je weet daartoe ook een multidisciplinair team naar waarde te schatten. Je 

werkt immers nauw samen met zowel artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, ….  

 

 

Anderzijds word jij ingeschakeld voor de psychosociale ondersteuning van onze personeelsleden. Deze functie 

kadert in de ondersteuning van de overheid voor medewerkers van ziekenhuizen in coronatijden.  

In grote lijnen zal deze functie volgende deelgebieden omvatten:  

- Je tekent mee het welzijnsbeleid binnen het ziekenhuis uit. Je staat hiertoe in nauw contact met 

leidinggevenden én mensen op de werkvloer.  

- Je neemt in overleg met directie initiatieven ter preventie van burn-out en stress en zoekt naar manieren 

om de veerkracht bij het personeel te verhogen.  

- Je bent een aanspreekpersoon voor elke medewerker. Elk personeelslid kan beroep doen op jouw 

psychologische ondersteuning.  

- Je werkt mee aan het second victim beleid.  

- Je werkt voor dit alles nauw samen met de collega-psychologen.  

 

Profiel  

- Je behaalde het diploma licentiaat/master in de psychologie  

- Als je een bijkomende therapie-opleiding afgewerkt hebt, of nog aan het volgen bent, is dat een pluspunt 

- Je staat open voor een multidisciplinaire benadering 

- Je bent sterk teamgericht maar kan evengoed zelfstandig werken 

- Je hebt een flexibele werkattitude 

Word jij ook lid van ons team?  



- Je bent communicatief vaardig en patiëntgericht 

- Je kan projecten in handen nemen en uitbouwen 

- Je bent stressbestendig 

- Je kan vlot plannen en organiseren en je kan hierbij ook taken delegeren  

 

Contract  

- Jobtime van 100% bij de opstart waarvan 50% vast (psycholoog voor de revalidatie) en 50% tijdelijk tot eind 

2021 (psychosociale ondersteuning).  Mogelijkheid om in 2022 aan 70% jobtime te werken.  

- Verloning volgens IFIC-barema’s 

- Opstart half mei 2021 

 

 

Daarbovenop bieden we u  

- een gratis hospitalisatieverzekering 

- gratis parking en vlotte bereikbaarheid 

- goedkope maaltijden  

- de faciliteiten van een kinderopvangverblijf met ruime openingsuren, onmiddellijk gelegen naast het 

ziekenhuis 

- gratis deelname aan sportactiviteiten. 

 

Waar en hoe solliciteren?  

Motivatiebrief en CV doorsturen naar An Vanderjeught, zorgmanager paramedische diensten, Ommegangstraat 7, 

8870 Izegem of via an.vanderjeught@sjki.be voor 15/2/2021.   

 


