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Vacature CLB-arts
Het VCLB Tienen werft een arts (m/v) aan voor een volume van 50% met onmiddellijke
ingang tot 30 juni 2018. Een lager percentage is bespreekbaar.
Vanaf 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019 werven we ook een arts aan voor een
percentage van 60%.
Profiel
Als CLB-arts maak je deel uit van een multidisciplinair team (arts, paramedisch werker,
psychopedagogisch consulent/werker en maatschappelijk werker). Je staat samen met je
teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een waaier van scholen in de regio
van Tienen. Binnen de teamwerking focus je vooral op leerlingen die opgroeien in
verontrustende situaties. Vanuit de preventieve gezondheidszorg vervul je een
draaischijffunctie naar externe hulpverlening toe.
Taken
 Je staat in voor het uitvoeren van medische consulten en toedienen van
vaccinaties, het opvolgen van de vaccinatiestatus evenals het opvolgen en/of
verwijzen van leerlingen.
 Je neemt profylactische maatregelen bij infectieziekten.
 Je werkt samen in een multidisciplinair team.
 Je legt contacten met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in
verband met de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen.
Verwachte competenties
 Je hebt een hart voor kinderen
 Je gaat deskundig te werk en vertoont een authentieke betrokkenheid naar
leerlingen, ouders en school.
 Je bent een teamplayer en werkt multidisciplinair samen.
 Je werkt resultaatsgericht en kwaliteitsvol.
 Je hebt een gezonde dosis stressbestendigheid, stelt je flexibel op en denkt
oplossingsgericht.
 Je hebt een groot leervermogen en volgt evoluties in het werkveld op.
 Je bent in staat om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te
voeren.
 Je hebt een groot empathisch vermogen.
 Je bent loyaal en collegiaal.
 Je beschikt over basiscomputervaardigheden.
 Ervaring binnen onderwijs en/of gezondheidszorg is een pluspunt.
Diplomavereisten
Diploma arts
Een bijkomend Manama diploma jeugdgezondheidszorg of de intentie om deze opleiding
te volgen strekt tot aanbeveling.

Aanbod
Een contract van tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur
Een maandloon volgens de officiële barema's van de Vlaamse overheid, departement
Onderwijs. Anciënniteit opgebouwd in onderwijs of openbare diensten wordt
in aanmerking genomen voor de weddebepaling.
Solliciteren:
Solliciteren, liefst zo snel mogelijk, met een motivatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Hilde
Bekaert, directeur (ad interim) van het centrum.
Brief: Veldbornstraat 18, 3300 Tienen
Mail: hilde.bekaert@vclbtienen.be
Voor meer informatie kan je terecht bij Hilde Bekaert of Hanne Wynants (016/813105).
Datum: 02/03/2018

