VRIJ CLB AALST
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
vzw Vrij Gezondheidscentrum

Langestraat 12 - 9300 Aalst * Tel. (053) 78 85 10 * Fax (053) 78 55 97 * mail: info@vclbaalst.be

Het Vrij CLB Aalst zoekt voor indiensttreding vanaf 1 september 2013 naar m/v met het diploma

arts / master in de geneeskunde / master in de jeugdgezondheidszorg
Het gaat om een vacante betrekking met een deeltijdse tewerkstelling van (maximaal) 80%,
dit voor onbepaalde duur (na een proefperiode van 2 jaar).
Ook een lager tewerkstellingspercentage is bespreekbaar.
Na één jaar is er vooruitzicht op uitbreiding van deze tewerkstelling tot 100%.
Functie:
• Instaan voor de medische onderzoeken en vaccinaties van kleuters, leerlingen lager en
secundair onderwijs in samenwerking met de verpleegkundige.
• contacten met leerlingen, ouders en scholen naar aanleiding van vragen in verband met de
ontwikkeling, gezondheid en welbevinden.
• Opvolgen en / of doorverwijzen van afwijkende bevindingen
• Korte begeleiding en opvolging van specifieke problemen
• Scholen ondersteunen ikv profylactische maatregelen bij infectieziekten
Profiel:
• Diploma van arts met de graad van master in de jeugdgezondheidszorg (evt. binnen 60
maand te behalen).
• De opdrachtverklaring van het Vrij CLB Aalst en het pedagogisch project van de te
begeleiden vrije scholen erkennen en ondersteunen.
• Kennis / interesse van het werken met kinderen met een handicap is een pluspunt
• Evidence based werken binnen preventieve gezondheidszorg in CLB (de standaarden van
de VWVJ)
• Multidisciplinair kunnen samenwerken met verpleegkundigen, logopedisten,
maatschappelijk werkers en psycho-pedagogen
• Vlot contacten kunnen leggen en onderhouden met leerlingen, ouders, leerkrachten en
directies.
• Beschikken over een basis informaticakennis en –vaardigheden.
• Beschikken over een eigen wagen
• Uurregeling in te passen in onze werking, maar zeker kunnen werken op
maandagnamiddag
Sollicitatiebrief met motivatie en vermelding van relevante ervaringgegevens richten voor 31/05/13 aan:
Vrij CLB Aalst
t.a.v. Gert De Glas, voorzitter
Langestraat 12, 9300 AALST
Informatie m.b.t. deze functie bij Kathy Maes (directeur) of Willy Geldhof (arts-coördinator)
Vrij CLB Aalst, telefoon 053 78 85 10
U wordt telefonisch gecontacteerd begin juni 2013.

