
KRACHT
Multidisciplinair team

 
Multidisciplinair team ‘Kracht’ bundelt de ervaring van twee logopedistes, een 

ergotherapeut en een psycholoog en gaat op zoek naar een nieuwe gedreven collega.  
Binnen dit team staan de cliënt, de hulpvraag en samenwerking tussen verschillende 

disciplines centraal. Om ons team uit te breiden, zijn we op zoek naar een nieuwe kracht 
die (op zelfstandige basis) zijn/haar schouders onder deze bloeiende praktijk wil zetten.

Concreet zoeken wij volgende discipline:

VACATURE KINDERPSYCHOLOOG

 
Wat vragen wij?

-   Gouden hart voor cliënten en passie voor zorg

-   Engagement en gedrevenheid

-   Pas afgestudeerden zijn welkom 

Vereisten

-  Diploma bachelor / master in bovengenoemde     
   discipline

-   Ondernemingsnummer

-   Rijbewijs B

-   Verzekering BA

 
Wat bieden wij aan?

-  Jobinhoud: diagnostiek en therapie bij kinderen 
(IQ, aandacht en concentratie, psycho-educatie, 
executieve functies, faalangst) aan te vullen met 
therapie/begeleiding op basis van eigen interesses. 
Je kan jouw eigen uurrooster zelf indelen, rekening 
houdend met de beschikbaarheid van het lokaal.

-  Je komt terecht in een warm en gedreven team 
met twee logopedistes, een psycholoog en een 
ergotherapeut.

-  Onze nieuwe groepspraktijk bevindt zich centrum 
Oudegem. Tegenover de praktijk is er een ruime 
parking en we bevinden ons in de nabijheid van 
verschillende scholen en andere (para)medici.
We streven er naar onze nauwe samenwerking 
met scholen en (para)medici te onderhouden en 
verder uit te breiden. 

- Er is een bemeubelde praktijkruimte ter 
beschikking en je kan ook gebruikmaken van de 
gemeenschappelijke vergaderruimte waar we 
regelmatig (in)formeel overleg houden.

- Indien gewenst kan er ondersteuning en 
begeleiding gegeven worden bij de opstart, 
doorverwijzingen en administratie. We hanteren 
ook een nauwe samenwerking voor de opvolging 
van multidisciplinaire patiëntendossiers.

-  Administratieve software is ter beschikking. Je 
gegevens en specialisaties worden vermeld op 
onze website en socials.

 
Snelle opstart 
Interesse? 
Laat het ons weten!

◊	 Anouk De Muylder: 0493/84 66 56  
anouk.demuylder@praktijkkracht.be

◊	 Helene Rasschaert: 0472/76 51 10  
helene.rasschaert@praktijkkracht.be 

◊	 www.praktijkkracht.be


