
Orthopedagogisch centrum koninklijk instituut Woluwe is op zoek naar een:  
 

Kinderpsychiater 
 
Ben je communicatief, empathisch en kan je verbindend werken? Solliciteer vandaag nog bij het Koninklijk 
Instituut Woluwe en maak deel uit van ons geweldige team! 
 
Opdracht: 
Binnen het orthopedagogisch kader van het centrum, ben je als kinderpsychiater - in nauwe samenwerking 
met het multidisciplinair team - verantwoordelijk voor het medisch-psychiatrisch handelingsplan voor de 
kinderen en jongeren van het instituut.  

  Je staat in voor de kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling.  Je werkt samen met 
andere kinderpsychiatrische diensten, diensten GGZ en externe kinderpsychiaters. 

  Je bent verantwoordelijk voor het medisch-psychiatrisch beleid en werkt mee aan een duidelijke 
medisch-pedagogische profilering van de verschillende afdelingen. 

  Je adviseert de directie bij het uitzetten van het beleid en de organisatie van het Multifunctioneel 
Centrum. 

  Je staat in voor de nodige kinder- en jeugdpsychiatrische vorming van het begeleidend personeel. 
 Je bent hoofd van de medische dienst. 
  Je houdt in samenspraak met de medische dienst een medisch dossier bij voor de kinderen en 

jongeren. 
  Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur 

 
Profiel: 

  Je bent communicatief, empathisch, betrokken en kan verbindend werken 
  Je hebt een sterke persoonlijkheid die rust en professionaliteit uitstraalt 
  Je hebt gevoel voor humor 
  Je stimuleert samenwerking en teamvorming 
  Je bent erkend als (kinder)psychiatrie 
  Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt 

respect voor de Christelijke inspiratie ervan 
 
Wij bieden: 

  Een voltijds contract 24/24 van onbepaalde duur volgens barema GS binnen het PC 319.01 
  Een uitdagende en afwisselende job met ruimte voor eigen initiatief 
  Een aangename werkomgeving in een sociaal waardevolle organisatie binnen een organisatie met 

een sterke verbondenheid met (loco-) regionale voorzieningen en met het netwerk van de Broeders 
van Liefde in België 

 
Interesse? 
Schriftelijke kandidatuur met cv en motivatie uiterlijk 15 september 2019 sturen naar: 
Provincialaat der Broeders van Liefde, t.a.v. Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder Stropstraat 119 - 
9000 GENT of mailen naar etienne.verschraege@fracarita.org 
 
Meer informatie: dhr. Piet Ketele (0473/11.97.49), algemeen directeur O.C. K.I.Woluwe. 
https://www.kiwoluwe.org/jobs/wordt-jij-onze-nieuwe-kinderpsychiater 
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