
ELORA vzw 
 
CAR Elora in Nieuwpoort is een centrum voor ambulante revalidatie dat zich richt tot 
gezinnen en kinderen met uiteenlopende problematieken (autismespectrum-
stoornissen, aandachtstekortstoornissen, complexe leerstoornissen, algemene 
ontwikkelingsvertraging,  vertraagde spraak- en taalontwikkeling).   
Samen met CAR ’t Veld te Aartrijke maakt het deel uit van CAR Houtland – Westkust 
VZW 
 
 

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN ALS  
PSYCHOLOOG, PSYCHOLOGISCH ASSISTENT OF 

PSYCHOLOGISCH CONSULENT ? 
 
 
Taakomschrijving:  
Onderzoek, diagnostiek en verslag (intelligentieonderzoek, psychologisch onderzoek, 
verwerken van vragenlijsten) 
Individuele en groepstherapie  
Oudergesprekken en overleg met externe betrokkenen 
Bijwonen van vergaderingen en teams 
 
Wij verwachten: 
Je bent in het bezit van het diploma master in de psychologie of bachelor in de 
toegepaste psychologie. 
Je onderschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie. 
Ervaring met de doelgroepen en/of werkervaring in een CAR is een extra troef. 
Opleiding ADOS is een extra troef. 
Je hebt kennis van het ICF-denkkader. 
Je bent communicatief vaardig. Je bent stressbestendig, flexibel en je kan om met 
crisissituaties. 
Je hebt een collegiale en constructieve houding. Je bent een teamspeler maar je kunt 
ook zeer goed zelfstandig werken. 
 
Wij bieden: 
Een deeltijds contract van onbepaalde duur voor 25 tot 30 uur/week met een vast 
uurrooster – 5 dagen per week – je werkt in elk geval op woensdag namiddag, 
donderdag voor- en namiddag en vrijdag namiddag (aantal uren zijn bespreekbaar) 
Startdatum: in samenspraak vast te leggen: bij voorkeur vanaf half augustus, ten 
laatste op 1 september 2022 
Verloning volgens IFIC barema – klinisch psycholoog: code 5070 – categorie 16; 
psychologisch assistent: code 5071 – categorie 14 
Een boeiende job met een grote verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
Samenwerken met een deskundig multidisciplinair team van therapeuten, artsen en 
ondersteunende diensten 
 

https://kimtyvaert.wixsite.com/eloravzw
https://kimtyvaert.wixsite.com/eloravzw


 
Spreekt deze job je aan?  
Stuur je motivatiebrief en CV zo snel mogelijk en liefst vóór 25 juli 2022 via mail naar 
directie@eloravzw.be en mia@eloravzw.be . Voor meer inlichtingen kan je ook 
telefonisch contact nemen met Mia Verschave, vestigingscoördinator tel. 
058/23.47.11. 

mailto:directie@eloravzw.be
mailto:mia@eloravzw.be

