
 

 

 

VACATURE 
 

 

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is 
partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. 
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature 
voor een: 
 

Psychologisch Assistent –  

Angst- & Stemmingsstoornissen (50%) 
Psychiatrisch Ziekenhuis 

JE FUNCTIE 

Je taken focussen zich op volgende domeinen: Uitvoeren van psychotherapeutische (test)diagnostiek, 

ondersteunen van de psycholoog in de behandeling van de cliënten en ondersteunen van het groeps-

therapeutisch aanbod op de afdeling.  

 
JE PROFIEL 
 Je bent afgestudeerd als bachelor in de toegepaste psychologie.  
 In het bezit zijn van of vertrouwd zijn met dialectisch gedragstherapeutische vaardigheden is een 

pluspunt. 
 Enige ervaring met eetstoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen strekt tot aanbeveling.    
 Je hebt een goede kennis en vaardigheden op vlak van testdiagnostiek en rapportage van de 

resultaten. 
 Je bent vertrouwd met en werkt vanuit de herstelondersteunende visie.  
 Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden en stelt begrippen 

als cliëntparticipatie en empowerment voorop. 

 Je zet in op evidence based werken. 
 Je bent sociaal en stressbestendig, kan zelfstandig werken en draagt verantwoordelijkheid. 

 Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken. 
 Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze door waarden gedreven organisatie.  
 Je werkt volgens de missie van de groep Broeders van Liefde. 
 Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister. 

 
ONS AANBOD 
 Een tijdelijk contract – alvast tot 31/12/2021 – met mogelijke verlenging  
 Een halftijds contract binnen een dynamische en gevarieerde werkomgeving.  
 Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket 
 Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.  
 

 
 
 
 

 
 

INTERESSE? 
Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be  
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Christof Piron, zorgmanager: 053/76.21.11.   
Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be 
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