
Functie
• Je maakt deel uit van het oncologisch supportteam en werkt nauw samen met de 

borstverpleegkundige, maatschappelijk werker, pastor, verpleegkundigen en artsen
• Je zorgt voor de ondersteuning en begeleiding van oncologische patiënten (en hun familie) door 

middel van psycho-educatie, individuele gesprekken, familiegesprekken ...
• Je wordt ingeschakeld in het team patiëntenbegeleiding binnen het ziekenhuis
• Je maakt deel uit van de psychologische dienst en zorgt hier mee voor inhoudelijke inbreng

Profiel
• Je hebt een master in de klinische psychologie of gezondheidspsychologie
• Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring, maar schoolverlaters komen evenzeer in aanmerking
• Je hebt een uitgesproken interesse in het werken met oncologische patiënten en ervaring strekt tot 

de aanbeveling
• Een bijkomende opleiding in de psycho-oncologie en/of psychotherapie is een pluspunt
• Je bent communicatief vaardig
• Je hebt zin voor initiatief en kan verantwoordelijkheid nemen
• Je hebt kennis van de reguliere pc-toepassingen
• Je kan zelfstandig werken en bent ook een teamspeler

Aanbod
•  Contract bepaalde duur met vermoedelijke startdatum februari 2018
• Boeiende baan in een dynamische omgeving met een aangenaam collegiaal klimaat
• Salaris volgens ziekenhuisbarema’s met overname van relevante anciënniteit
• Ruime kansen op bijscholing, zowel intern als extern
• Tal van voordelen: neem een kijkje op www.azsintjozef-malle.be, Werken bij, Troeven

Meer info of solliciteren?
Bijkomende informatie kan worden opgevraagd bij Kristin Amssoms, psycholoog, tel. 03 380 24 88 of via 
kristin.amssoms@emmaus.be of bij Ilse Loubele, diensthoofd patiëntenbegeleiding, tel. 03 380 24 87.

Kandidaten kunnen zich schriftelijk kenbaar maken vóór 29 oktober 2017 bij Ilse Loubele, 
diensthoofd patiëntenbegeleiding, tel. 03 380 24 87 of via ilse.loubele@emmaus.be.

Wij zijn op zoek naar een (m/v):

Psycholoog oncologisch supportteam - borstkliniek (70 %)
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Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef Malle
Warm in zorg, professioneel in handelen
Oude Liersebaan 4 • 2390 Malle • tel. 03 380 20 11
azsintjozef@emmaus.be • www.azsintjozef-malle.be

NIAZ Qmentum geaccrediteerd
AZ Sint-Jozef Malle maakt deel uit van vzw Emmaüs

AZ Sint-Jozef Malle is een ambitieus algemeen ziekenhuis en een belangrijke speler in het regionale zorglandschap. 
Samen met PC Bethanië zijn we gevestigd op een groen domein in Malle-Zoersel. Naast de tweedelijnszorg bieden 

we een waaier aan specialisaties. Professionele en warme zorg, daar staan we voor! Onze staf van 110 artsen en onze 
900 medewerkers maken hier samen dagelijks werk van. 

AZ Sint-Jozef Malle en PC Bethanië maken deel uit van vzw Emmaüs. Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. 
Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele 

geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

AZ Sint-Jozef Malle


