Groep Ubuntu x 8k is een sociale organisatie ter ondersteuning van personen met een beperking en/of NAH. Wij bieden
vanuit onze verschillende satellieten een ruim en divers aanbod op vlak van wonen, werken en vorming & vrije tijd in de regio
Zuid West‐ en Zuid Oost‐Vlaanderen. Voor ons dagbestedingscentrum Wissel in Kortrijk zijn wij op zoek naar een m/v:

Psychologisch consulent
voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Wissel biedt met het programma Breinbreker (+) voortgezette cognitieve revalidatie bij volwassenen met een niet
aangeboren hersenletsel (NAH), en ondersteunt hen in werken, vrije tijd en relaties, al naargelang de ondersteuningsvraag.
Psycho‐educatie, training van executieve functies, emotionele zelfregulering en sociale vaardigheidstraining vormen de
hoofdbestanddelen van het breinbreker‐programma.
Als coach en psychologisch consulent zijn dit jouw voornaamste verantwoordelijkheden:

Ondersteunende gesprekken die bijdragen aan verwerken van verlieservaringen na NAH

Het geven van therapeutische groepssessies en/of individuele sessies

psycho‐educatie

emotionele zelfregulering

cognitieve training (gericht op het inzetten van compensatiestrategieën en het verhogen van het niveau van
zelfregulering en problem solving)

sociale vaardigheden

Begeleiden van cliënten bij activiteiten om generalisatie en transfer te bevorderen

Opvolgen van de individuele doelstellingen zoals geformuleerd in het POP

Mee verder ontwikkelen van de expertise en methodieken rond NAH, samen met de agogische coach

COMPETENTIEPROFIEL
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van Groep Ubuntu x 8k: je handelt vanuit een
emancipatorische grondhouding en een inclusieve visie.
Als psychologisch consulent voor mensen met NAH beschik je over sterke communicatieve vaardigheden en heb je een
empathische houding. Je bent een teamplayer met een kritische blik en een grote portie verantwoordelijkheidszin. Je hebt
oog voor kwaliteit, neemt initiatief en bent stressbestendig. Je stemt af met je collega’s waar nodig. Je bent leergierig, volgt
de beweging en evolutie in het werkveld NAH op en bent bereid tot het voortdurend bijschaven van kennis en expertise. Je
bent vertrouwd met de neuropsychologische gevolgen van een niet aangeboren hersenletsel en hebt kennis van technieken
en methodieken om personen met NAH te ondersteunen zodat ze hun verlieservaringen een plaats kunnen geven, leren
omgaan met de blijvende beperkingen en de draad terug kunnen opnemen.
Je beschikt over het diploma bachelor in de toegepaste psychologie (of gelijkwaardig door ervaring) en je kan vlot overweg
met de PC, internet, e‐mail en de verschillende MS office pakketten en. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en kan over
een eigen wagen beschikken.

ONS AANBOD



Halftijds contract van onbepaalde duur met verloning volgens barema paritair comité 319.01, maximum klasse 1 (volgens
diploma en anciënniteit), te starten vanaf april 2019
Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR‐, vormings‐ en loopbaanbeleid.

SOLLICITEREN
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature tot en met 18/02/2019 via e‐mail naar
leen.vandenhende@groepubuntux8k.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van jouw kandidatuur. Meer
info over Groep Ubuntu x 8K kan je vinden op onze website www.groepubuntux8k.be .

