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psycholoog/orthopedagoog
KOMPAS in KORTRIJK
 Online sinds 15 dec. 2022 - gewijzigd sinds 2 jan. 2023 - Vaste Job

 Bewaar

Functieomschrijving
Kompas vzw is een door het RIZIV erkende voorziening die zorg op maat aanbiedt aan mensen met problemen veroorzaakt door het gebruik van illegale drugs. Kompas vzw bestaat
uit een residentiele afdeling te Kortrijk en een ambulante afdeling. Het ambulante luik omvat 6 ambulante multidisciplinaire centra te Kortrijk, Waregem, Menen, Ieper, Roeselare en
Torhout.

Voor onze ambulante werking in Roeselare of Kortrijk zijn we op zoek naar 1 voltijdse ambulante drughulpverlener.

Taken ambulante drughulpverlener:onthaal / indicatiestelling : uitwerken en opvolgen van een behandelplan op maat / psychotherapeutische begeleiding of behandeling van mensen
met een verslavingsprobleem en hun context (via individuele gesprekssessies) / samenwerken met collega's in een multidisciplinair team / uitbouw van een hulpverleningsnetwerk in
overleg met cliënt registratie en dossierbeheer .

Profiel
bereid zijn om 2 avonden per week tot 20u te werken.

beschikken over een rijbewijs B

kennis inzake motiverende gesprekstechnieken.

psychotherapeutische opleiding en/of ervaring in de drughulpverlening vormen een pluspunt

kennis psychopathologie en bijhorende diagnostiek

ervaring in de welzijns- en/of gezondheidssector

een respectvolle en open houding t.a.v. de verslavingsproblematiek



kunnen samenwerken met sleutelfiguren binnen het netwerk

een gezonde persoonlijke draagkracht

zelfstandig werken naast actieve deelname aan team

kennis hebben van en respectvol omgaan met het beroepsgeheim en de deontologie

Jobgerelateerde competenties

Persoonsgebonden competenties
Plannen en organiseren

Creativiteit

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

Aanbod
Verloning: IFIC 16

Een ondersteunend teamgebeuren en individuele werkbesprekingen.

Plaats tewerkstelling
KOMPAS
MIN. VANDEN PEEREBOOMLAAN 86 8500 KORTRIJK
Toon op kaart ()



Vereiste studies

Master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

Master Psychologie

gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

B

Contract

Vaste Job

Contract van onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Voor meer info kan u telefonisch contact opnemen met Hannelore Sanders op het nummer 0474/828890

Solliciteren met CV
Sollicitaties tot en met 31 december 2022

Via e-mail: hannelore.sanders@kompasvzw.be (mailto:hannelore.sanders@kompasvzw.be)
Per brief
Contact: Mevr. Sanders Hannelore

KOMPAS
MIN. VANDEN PEEREBOOMLAAN 86 8500 KORTRIJK

mailto:hannelore.sanders@kompasvzw.be


VDAB-vacaturenummer: 65882068

Online sinds: 2022-12-15

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()
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