
 
    
       

PSYCHOLOOG IN EEN RUST- EN 

VERZORGINGSTEHUIS (V/M/X) (A4596T) 

Uiterste datum indienen van de kandidatuur: 13/11/2021 

           
Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van 

Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt 

zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme 

en professionalisme centraal staan. 
 

Vandaag is het OCMW op zoek naar een psycholoog/loge in een rust- en verzorgingstehuis voor het 

Departement Instellingen en Medische Zorgen. Deze persoon zal het psychosociale team versterken 

dat bijdraagt tot de uitvoering van het leefproject van de instelling en zorgt voor een globale 

begeleiding van de residenten/bewoners. 

 

Jouw verantwoordelijkheden  
 

▪ Je neemt actief deel aan de uitvoering van het leefproject van de instelling (deelname aan 

maaltijden, individuele en collectieve activiteiten, enz.) 

▪ Je onderzoekt de psychologische aandoeningen van de bewoners met een moeilijke cognitieve 

veroudering om passende oplossingen aan te reiken en hen zo te leiden naar psychologisch, 

emotioneel en relationeel welzijn 

▪ Je zet individuele en/of collectieve psychologische opvolging op voor de bewoners en hun 

familie en je verwijst hen indien nodig door naar je extern psychosociaal netwerk 

▪ Je zorgt voor proactieve steun en je bent een deskundige referentie voor de psychosociale 

aspecten van de residenten/bewoners bij het multidisciplinair team 

▪ Je communiceert en werkt samen met het multidisciplinair team en interne en externe 

belanghebbenden 
 

Jouw profiel 
 

▪ Je bent dynamisch, georganiseerd en creatief met een sterk gevoel voor initiatief 

▪ Je bent flexibel en luisterbereid, je werkt klant-, oplossings- en resultaatgericht en je handelt 

altijd integer en professioneel 

▪ Je beschikt over uitstekende analytische en synthesevaardigheden, alsook over goede 

communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en vaardigheden in het faciliteren 

van vergaderingen 

▪ Je hebt een Belgisch diploma (licentiaat/master in psychologische wetenschappen - klinische 

psychologie) of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands 

diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving 

▪ Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal 

▪ Je beschikt over basiskennis van de andere taal van het Gewest 

▪ Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen 

▪ Je bent vertrouwd met de psychologische/pedagogische beoordelingsinstrumenten en 

gedragstests 

▪ Je hebt goede vaardigheden in conflicthantering 

▪ Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, 

Internet) 

 

Wij bieden 

 

▪ Een flexibele en gevarieerde werkomgeving 

▪ Uurrooster: halftijds 

▪ Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een looptijd van een jaar, met mogelijkheid 

tot verlenging, met aantrekkelijke voordelen (meer info hierover vindt u op onze website 

(http://ocmwbxl.brussels) onder “Werken bij het OCMW – Hoe solliciteren ») 

 



▪ Een weddeschaal A1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index 

van € 3.180,51/2 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het 

slagen voor het SELOR-taalexamen)  

 

 

Word lid van ons team!  

 

Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie of via het e-mailadres: 

selections@ocmwbxl.brussels met verplichte vermelding van het referentienummer  A4596T 

 

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op 

onze website (“Werken bij het OCMW – Hoe solliciteren”) 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
mailto:selections@cpasbxl.brussels

