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VACATURE
CLB-arts
We zoeken één of meerdere artsen voor twee tijdelijke betrekkingen (6 maanden tot een jaar,
met kans op verlenging), die starten begin of midden september 2018. Tewerkstellingstijd
overeen te komen.
Als CLB-arts maak je deel uit van het medisch team, dat instaat voor de medische consulten
en de vaccinaties. Daarnaast werk je samen met het multidisciplinair (arts, paramedisch
werker, psycho-pedagogisch consulent/werker en maatschappelijk werker) onthaal- en/of
trajectteam. Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een
waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening.
Taken







Uitvoeren van medische consulten en toedienen van vaccinaties evenals het opvolgen
en/of verwijzen van leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen.
Overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een
optimale leerlingenbegeleiding.
Contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in
verband met de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen.
Scholen ondersteunen bij de uitwerking van hun gezondheidsbeleid.
Implementeren van standaarden en protocollen om zo goed mogelijk ‘evidence based’
te werken.
…

Verwachte competenties











Is in staat om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren
Werkt kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en
resultaatsgericht
Is bereid om multidisciplinair samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid
Stelt zich loyaal op tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
Is gemotiveerd en positief ingesteld (heeft plezier in zijn werk)
Kan zich inleven in de problematiek van de cliënt
Kan en wil zich flexibel opstellen
Is bereid om het eigen functioneren in vraag te stellen
Blijft onder alle omstandigheden rustig en tactvol
Bezit basiscomputervaardigheden (Word, gebruik mailsysteem en internet)

Diplomavereisten
Huisarts of basisarts
Wie een bijkomend ManaMA diploma
opleiding) geniet voorkeur.

jeugdgezondheidszorg heeft (of bezig is aan de

Interesse?
Neem contact op met de coördinerend arts (nele.philips@vclbdeinze.be) of de directeur
(patrick.doosterlinck@vclbdeinze.be).

