Vacature CLB-arts in Vrij CLB Westhoek - vestiging Poperinge
Opdracht 18 u. per week periode 1/7/20 tot 31/08/21 (met kans op verlenging)
Vestiging Poperinge zoekt voor de periode juli 2020-augustus 2021 een CLB-arts met opdracht in het
basisonderwijs.

Het CLB helpt.
Met deze slogan geven we aan hoe we bekend willen staan. We helpen zowel leerling, ouders als
scholen en wat we doen hélpt. We werken methodisch en volgens wetenschappelijke inzichten. Je
werkt mee aan de uitvoering van de systematische contactmomenten, het vaccinatieprogramma
voor de doelgroep basisonderwijs en het nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten.
Daarnaast word je ingeschakeld in het multidisciplinaire teamwerk voor casusoverleg en het
uitvoeren van opdrachten binnen de vraaggestuurde werking t.a.v. leerlingen, ouders en scholen en
onze draaischijffunctie in het netwerk.

Profiel en bijkomende verwachtingen
Je bent huisarts of basisarts.
Je bent een teamspeler met een bijzondere interesse in kinderen en jongeren en hun
(gezondheids)problemen, én in preventieve gezondheid.
Je bent overtuigd van de missie van het CLB en bent thuis in de onderwijsregelgeving en het
jeugdhulpverleningslandschap. Je werkt op het kruispunt van geneeskunde, onderwijs en welzijn.
Je bent gezond kritisch, maar opbouwend in relaties. Je hebt zin voor initiatief.
Je bent communicatief en zeer betrokken op onze cliënten.
Je bent secuur en ICT-vaardig.
Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
In een vervangingscontract is een bijkomend diploma GGS Jeugdgezondheidszorg niet nodig.
We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons CLBteam. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking,
leeftijd, geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons
team mee te komen versterken.

Selectieprocedure
De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Hiertoe kan in onderling overleg een afspraak
gemaakt worden.

Meer info
Je wordt verloond volgens de officiële weddenschalen (www.ond.vlaanderen.be/wedde/default.htm)
Een afwijkend volume tewerkstelling (-18u) en werkschema zijn bespreekbaar.
Tijdens schoolvakanties sta je mee in voor de permanentie op het CLB.
Heb je interesse of bijkomende vragen? Stuur een e-mail naar de vestigingscoördinator van
Poperinge: ine.vervenne@vrijclbwesthoek.be of bel naar 0485/803433.
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