Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Brussel is één van de ankerpunten in Vlaanderen bij vermoeden van
kindermishandeling. Het centrum, dat nauw samenwerkt met het UZ Brussel, wordt gesubsidieerd door Kind en Gezin en staat
in voor diagnostiek, advies, coördinatie, ondersteuning van hulpverlening en behandeling indien nodig. Het richt zich tot
kinderen die slachtoffer zijn van geweld én tot hun gezin.

Vertrouwensarts 50%
Functie:


Als vertrouwensarts bent u het aanspreekpunt voor meldingen waarbij specifieke medische en forensische kennis
belangrijk is.



U maakt deel uit van een multidisciplinair team waarmee u nauw samenwerkt. Uw medische expertise draagt bij tot
diagnostiek, risicotaxatie en interventie van bij het centrum aangemelde situaties van kindermishandeling.






U vertegenwoordigt het centrum in het tot stand brengen van samenwerkingsakkoorden met de gezondheidssector.
Samen met de directeur werkt u mee aan de kwaliteitsvolle ontwikkeling van de organisatie.
Als Vertrouwensarts hebt u een representatieve functie naar partners binnen en buiten de hulpverlening.
U rapporteert de directie over ontwikkelingen in het werkveld en streeft naar een wetenschappelijke en evidencebased benadering.



U hebt kennis van de vigerende regelgeving inzake beroepsgeheim en privacywetgeving.

Profiel:


Masterdiploma Geneeskunde. Een specifieke master- na- masteropleiding of klinische specialisatie strekt tot
aanbeveling.









Relevante ervaring binnen de sociale sector is een pluspunt.
Empathische vermogens en goede contactvaardigheden zijn onontbeerlijk.
U bent een teamspeler met een constructieve en leergierige ingesteldheid.
U bent vaardig in het beheersen van conflicten en bent assertief en stressbestendig.
Kennis van de eigen sector en van de bredere welzijnssector, jongerenwelzijn in het bijzonder.
Je bent bereidt tot bijkomende vorming en opleiding.
Goede kennis van het Frans en Engels gewenst.

Personeelsdienst
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Aanbod:



U komt terecht in een dynamische werkomgeving met kansen tot opleiding en bijscholing. Er wordt je een deeltijds
UZ Brussel-contract aangeboden van onbepaalde duur met onmiddellijke ingang.



Uurrooster: volledige dag op dinsdag, de verdere invulling kan in overleg.



Verloning volgens barema en wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals tussenkomst in maaltijden en vervoer,
aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, kinderopvang tijdens de vakantie en kinderkribbe.



Plaats tewerkstelling: Sainctelette Square 17, 1000 Brussel

Interesse?


Solliciteer online via www.werkeninhetuzbrussel.be Met vragen kan je terecht op 02 810 24 25

