Het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw, met een vestiging in Genk en Melveren, is een ziekenhuisassociatie van 34 erkende
plaatsen dankzij de inbreng van Ziekenhuis Oost-Limburg, PZ Asster, OPZC Rekem en Noorderhart Mariaziekenhuis. We geloven
een positief verschil te kunnen maken in de levensloop van psychisch kwetsbare kinderen, jongeren en hun context door vroeg en
gericht tussen te komen. Met gedifferentieerde en gespecialiseerde zorgmodules, primair gericht op observatie, diagnostiek en
oriëntatie, (urgente) crisisinterventie, vroegdetectie en transitie van de zorg dragen we bij aan geïntegreerde zorgtrajecten.
Gedreven door de netwerkgedachte en met het oog op een gecoördineerde uitbouw van een GGZ-programma voor kinderen en
jongeren, investeren we voortdurend in afstemming met onze netwerkpartners.

Voor de uitbreiding van onze medische staf zijn we op zoek naar één

Kinder- en jeugdpsychiater
Contract onbepaalde duur, aantal uren af te spreken met minimaal 12 uren op termijn in Pelt – goede
financiële voorwaarden – intense samenwerking met andere diensten en organisaties – inbedding in een
medische staf van 6 kinder- en jeugdpsychiaters - aangename werkomstandigheden met aandacht voor
work-life balans.
Je bent kinder- en jeugdpsychiater of zal erkend worden als kinder- en jeugdpsychiater in 2022. Een bijkomende opleiding
psychotherapie versterkt je kandidatuur.
Je vervoegt de medische staf van KPC Genk in het kader van de intensifiëring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de
toekomstige uitbreiding met een dienst daghospitalisatie, op campus van het ziekenhuis Noorderhart te Pelt. Deze uitbreiding
wordt voorzien in het najaar van 2023. Je bent enthousiast om de inhoudelijke werking van deze hospitalisatieplaatsen mee
vorm te geven.
Je werkt graag samen met een betrokken, kennisintensief en mensgericht team. In deze functie daagt het krachtenveld van een
netwerk- en ziekenhuisorganisatie je uit. Je hebt een goed gevoel voor de onderlinge verhoudingen in het team, in KPC, in dat
netwerk. Je maakt deel uit van een gedreven, dynamisch en collegiaal team kinder- en jeugdpsychiaters en staat mee in voor de
opleiding van de artsen specialisten in opleiding (twee tot drie). Je neemt deel aan de supervisie van de ASO’s die de wachten
opnemen op de dienst spoedgevallen van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk (ZOL).
Voel jij je aangesproken? Contacteer dr. Peter Emmery op 089/325959. Kandidaten versturen hun cv én gemotiveerd schrijven
naar dhr. Toon Lysens, voorzitter Raad van Bestuur toonlysens@yahoo.com Schiepse Bos 8, 3600 Genk en dr. Peter Emmery
peter.emmery@kpc-genk.be
Neem zeker ook een kijkje op www.kpc-genk.be

