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 PSYCHOLOOG 20-24U IN LOONDIENST 
(VERVANGINGSCONTRACT MET KANS OP VAST 
 

Psychologenpraktijk Kurago zoekt een psycholoog/orthopedagoog die zich 
samen met de rest van het Kurago-team wil smijten om mensen terug met moed 
en goesting in het leven te doen staan. Bij voorkeur iemand die interesse heeft 
in werkgerelateerde thema’s zoals burn-out, stress, perfectionisme, faalangst & 
loopbaanbegeleiding. Al weten we bij Kurago met de meeste hulpvragen wel 
raad. 

Als klinisch psycholoog(/orthopedagoog) begeleid je mensen naar een “beter” leven. Je 
begint bij de intake waar je de hulpvraag verheldert om vervolgens samen met hem of haar 
een pad te lopen waarin je samen zoekt, praktisch aan de slag gaat en de cliënt 
ondersteunt. Dit alles met veel warmte, deskundigheid en passie voor het vak. 

Wie ben jij?  

- Jij hebt een master in de klinische psychologie of klinische orthopedagogie 
- Je hebt minstens 8 jaar therapeutische werkervaring 
- Je volgde een postgraduaat psychotherapie 
- Je hebt interesse in een job voor 20-24u (te bespreken) van maart/april (te 

bespreken) tot 31 december 2023 met grote kans op vast/verlenging erna. 
- Je bent bereid om minstens één avond per week te werken 
- Je bent bij voorkeur flexibel om ook een dag per week in onze vestiging te 

Maasmechelen te werken (nice to have) 
- Je kan bij voorkeur al (geleidelijk) in maart-april starten 

 

Wie zijn wij?  

- We zijn Kurago. Kurago is Esperanto voor moed. De missie van Kurago is moedig 
en no-nonsens. We willen bouwen aan een wereld waar iedereen zichzelf durft te 
zijn en keuzes kan maken die echt bij hem of haar passen. 

- Bij Kurago kom je terecht in een informele en warme setting, met collega’s waarbij 
je je gegarandeerd snel thuis voelt. 

- Daarnaast dragen we deskundigheid hoog in het vaandel. We zetten in op 
maandelijkse intervisies, supervisies en staat de deur van collega’s bijna altijd 
open om raad te vragen.  

- Oh ja, en onze teamdagen toveren maanden later nog een glimlach op je gezicht.  
 

Word jij warm van een job waar je van betekenis kan zijn voor anderen? Werk je 
bovendien graag in een team met een hart voor mensen en voor elkaar? Solliciteer dan 
via https://www.kurago.be/jobs 

We kijken ernaar uit je te ontmoeten!  

Ann & Glenn 
Kurago  


