Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw (NPZL vzw) is een samenwerkingsverband
tussen vertegenwoordigers van eerstelijnshulpverleners, organisaties, instellingen,
verenigingen en diensten dat zich richt op het ondersteunen van palliatieve zorg.

zoekt voor indiensttreding een

Klinisch psycholoog (m/v)
Fulltime (38u/week) tem 31/12/2018
Vanaf 01/01/2019 – 28,5u/week
(Basiscontract 19u/week, onbepaalde duur, aangevuld met addendum tot 28,5u per week)

Functieomschrijving:
In overleg met de algemeen coördinator en het NZPL team helpt u mee aan het realiseren van de
doelstellingen van het NPZL :
het ontwikkelen, uitwerken en begeleiden van projecten en studiedagen die de samenwerking
tussen organisaties en hulpverleners bevorderen;
het organiseren van deskundigheidsbevordering (studiedagen, symposia, opleidingen) van
professionelen en niet-professionelen (o.m. vrijwilligers, bevolking, mantelzorgers) m.b.t.
palliatieve zorg.
het stimuleren en bewaken van de coördinatie, samenwerking en overleg tussen de
hulpverleners m.b.t. de palliatieve zorg
het ondersteunen en adviseren van professionelen zowel intern, intra- en extramuraal m.b.t
palliatieve zorg;
ondersteunen van sensibiliseringsacties; o.m. door het geven van infosessies naar de
bevolking over palliatieve zorg en beslissingen aan het levenseinde;
het detecteren en rapporteren van ontwikkelingspunten inzake beleid binnen de palliatieve
zorg;
het adviseren omtrent het psycho-sociaal luik van de palliatieve zorg;
het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot palliatieve zorg.

Profiel:
-

u heeft
o
o
o
o
o

een diploma klinisch psycholoog;
kennis van de welzijns- en gezondheidssector is een pluspunt
organisatorische en administratieve vaardigheden;
een positieve en dynamische ingesteldheid; creativiteit, collegialiteit, flexibiliteit en
discretie worden op prijs gesteld;
een eigen voertuig.

-

u kan
o
o
o

-

u bent bereid tot
o occasioneel ‘s avonds en/of in het weekend werken
o permanente bijscholing

zelfstandig projecten uitbouwen;
zowel zelfstandig functioneren als in team;
vlot werken met outlook, word, excel en powerpoint

Wij bieden:
-

Verloning op master niveau volgens barema PC 330.400
Maaltijdcheques van 6 € per gewerkte dag (1,09 € eigen bijdrage per cheque)

Bezorg uw kandidatuur ten laatste op 18 november 2018 aan Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw,
Hilde Lescouhier, A. Rodenbachstraat 29 bus 2 te 3500 Hasselt of via e-mail:

hilde.lescouhier@npzl.be. Meer informatie kan u opvragen bij Lescouhier Hilde of Jans Heidi op het
telefoonnummer: 011 81 94 72 en/of website: www.npzl.be. Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op
27 november en 29 november 2018.
Indien u niet geselecteerd bent, wordt uw sollicitatie gedurende 1 jaar opgenomen in onze wervingsreserve. Indien u niet wenst
opgenomen te worden in onze wervingsreserve of indien u in de loop van het komende jaar uit onze wevingsreserve geschrapt
wenst te worden, willen wij u vragen ons hierover te informeren.

