Vacature: arts
Functieomschrijving
Als arts maak je deel uit van een multidisciplinair team (artsen, paramedisch werkers,
psychopedagogisch consulenten/werkers en maatschappelijk werkers). Je staat samen met jouw
teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een waaier van scholen en vervult een
draaischijffunctie naar externe hulpverlening toe.

Taken
✓ Uitvoeren van medische consulten en toedienen van
vaccinaties evenals het opvolgen en/of verwijzen van
leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen
✓ Werken binnen een wetenschappelijk kader met standaarden
en procedures voor kwaliteitsvol handelen ontwikkeld door de
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor
Jeugdgezondheidszorg
✓ Overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines
in het kader van een optimale leerlingenbegeleiding
✓ Contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en
hulpverleners n.a.v. vragen in verband met de ontwikkeling, de
gezondheid en het welbevinden van leerlingen
✓ Onderwijsnoden in kaart kunnen brengen en
handelingsgerichte adviezen formuleren i.s.m. het
multidisciplinaire team

Verwachte competenties
✓ In staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te
plannen en uit te voeren
✓ Bereid zijn om het eigen functioneren kritisch te bekijken
✓ Kwaliteitsvol en resultaatsgericht werken (nauwkeurig, stipt,
deskundig , kritisch, evaluerend, …)
✓ Multidisciplinair samenwerken binnen de organisatie en met
netwerkpartners
✓ Stressbestendig zijn en zich flexibel opstellen
✓ Zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en
collegiaal tegenover de collega’s

Start en einde
tewerkstelling
✓ Tijdelijke tewerkstelling met
onmiddellijke ingang en met
kans op langdurige
tewerkstelling binnen onze
organisatie

Vereisten
✓ Diploma: Huisarts of basisarts
✓ Een bijkomend diploma
jeugdzorg (of bezig zijn aan de
opleiding) is een pluspunt.
✓ Vervoer: Je hebt een wagen ter
beschikking en bent bereid je
te verplaatsen in het
werkgebied.

Contract
✓ Deeltijds of voltijds: Aantal
uren is bespreekbaar
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✓ Vaardig zijn in het omgaan met kansarmen, maatschappelijk
kwetsbaren en andere culturele contexten
✓ Basiscomputervaardigheden bezitten en zich vlot kunnen
inwerken in sectoreigen software systemen

Aanbod
✓ Een professioneel kader met ondersteuning en mogelijkheden
tot opleiding
✓ Een boeiende en afwisselende job
✓ Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse
overheid, departement Onderwijs

Interesse?
Gesprekken vinden zo snel mogelijk plaats na afspraak. Naast deze openstaande vacature, leggen we
ook een wervingsreserve aan voor de toekomst.
Voor meer informatie of vragen kan je steeds terecht bij Goele Haesendonck, directeur personeel en
organisatie: 089 51 98 60.
Heb je interesse en kan je je vinden in onze missie en visie (https://www.vrijclb.be/over-clb/missieen-visie), mail dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar sollicitatie@vrijclblimburg.be

De Vrije CLB’s geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor onze CLB-teams. Kwaliteiten
en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of geaardheid. Sta je daar
achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.
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