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Vacature psychotherapeut volwassenen
Wie zijn we?
Footprint werd in 2015 opgericht. Ondertussen bestaat onze praktijk uit 2 gepassioneerde therapeuten
die psychotherapie en loopbaanbegeleiding aanbieden aan volwassenen. Het is ons doel om met zorg en
begrip een stukje van de levensweg van onze cliënten samen met hen af te leggen, tot zij genoeg houvast
in zichzelf hebben gevonden om weer verder te gaan. We maken daarbij graag gebruik van verschillende
gesprekstherapeutische technieken en ondersteunen onze cliënten daarnaast ook via oefeningen voor
thuis. Leren en ontdekken, zowel samen met onze cliënten als op persoonlijk vlak is een eigenschap waar
we veel belang aan hechten. Lees meer over onze praktijk op www.footprint-tienen.be
Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een leergierige collega die van een uitdaging houdt. Want je krijgt de kans om samen
met ons vorm te geven aan onze praktijk. Een warme persoonlijkheid die houdt van gezelligheid en al eens
een creatief idee durft uit te werken past bij ons. Je wilt als zelfstandige aan de slag gaan en kan je agenda
flexibel inplannen. Een echte ondernemer met een hart voor mensen leren we graag beter kennen.
Profiel
-

Takenpakket
Je hebt een master in de
psychologie/pedagogiek
Je rondde en therapieopleiding af
Relevante werkervaring is een pluspunt
Je bent onmiddellijk beschikbaar
Je kan minstens 1 avond per week werken

-

Bestaande dossiers opvolgen
Eigen cliëntenbestand uitbouwen
Deelnemen aan overlegmomenten
Deelnemen aan vormingen en opleidingen
Verslagen opstellen
Administratie opvolgen

Ons aanbod
Wegens de vele nieuwe aanmeldingen hebben we dringend nood aan helpende handen. We bieden je een
financieel voordelige samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis. Aantal werkuren is overeen te
komen. Je kan gebruik maken van onze therapieruimtes. We zorgen voor publiciteit via onze website,
facebookpagina en ons professioneel netwerk. Onze praktijk biedt nog veel groeipotentieel waaraan je
mee vorm kan geven.
Sollicitatieprocedure
Heb je interesse? Dat horen we graag. Bezorg ons je CV en motivatiebrief via praktijk@footprinttienen.be
Solliciteren kan tot en met 16 oktober 2020.
Contact: Katrien Van Genechten, 0483/55 11 42

