
 

Als regionaal ziekenhuis op mensenmaat presteren wij bijzonder goed. In onze professionele 
kwaliteitszorg denken wij niet alleen aan de patiënten, maar ook aan onze eigen medewerkers. Op die 
manier creëren wij een vertrouwensrelatie en een gezonde sfeer waarin het aangenaam werken is. 
Voor onze psychologische dienst zijn wij op zoek naar een (m/v): 

 

Psycholoog oncologie en interne 
consulten 

Deeltijds 80% 
 

 
Functie:  

Je maakt deel uit van de psychologische dienst. Je rapporteert aan het middenkader van het 
verpleegkundig en paramedisch departement. Als psycholoog sta jij in voor de uitbouw en 
opvolging van de psycho-oncologische begeleiding. Daarnaast ben jij een van de 
aanspreekpunten voor suïcidepreventie en begeleiding. Je zal ook instaan voor de opvang 
van personen met abuses die zich aandienen op de spoedgevallen dienst. Bijkomend dien je 
na te gaan of er psychiatrische stoornissen zijn om gerichte hulpverlening op te starten in de 
regio. Als laatste sta je ook in voor de psychologische hulpvragen van de interne artsen en 
de verpleegafdelingen. 

 
Profiel:  

Je bent houder van het diploma van master klinische psychologie, optie volwassenen. In het 
bezit zijn van een specifiek psycho-oncologische diploma is een meerwaarde. Je kan 
zelfstandig en efficiënt werken. Je neemt verantwoordelijkheid en bezit communicatieve 
vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Je bezit kennis en hebt een affiniteit met de 
begeleiding van de oncologische patiënt. Je hebt een affiniteit en kennis rond de begeleiding 
van zowel suïcidale als abuse problematieken en hebt een brede kennis in de psychiatrische 
problematieken. Je kan je advies op een correcte en duidelijke wijze overbrengen. Je 
beschikt over een empathisch vermogen. Je bent flexibel. Je hebt kennis van de 
psychosociale kaart in de regio. Je werkt vlot samen met multidisciplinaire teams. Je hebt 
basiskennis van de courante informaticatoepassingen. Je bent woonachtig in de regio.  

 
Wij bieden:  
 
Een job in een moderne en groeiende organisatie ● Salaris volgens barema’s IFIC fase 1 
categorie 16 ● Maaltijdcheques ● Collegiale werksfeer. 

Interesse?  

 

Stuur of mail je sollicitatiebrief met levensloop  naar de dienst personeelszaken, 

Gasthuisstraat 1 te 2400 Mol – sollicitaties@azmol.be 

Een overzicht van al onze jobaanbiedingen kan je vinden op www.azmol.be 

mailto:sollicitaties@azmol.be

