
 

 

Vacature Seksuoloog  

 
 
Functieomschrijving 
Praktijk Psy-Balance is op zoek naar een enthousiaste collega zodat we ons 
hulpaanbod rond seksualiteit en relaties verder kunnen uitbouwen. We zijn een 
startende groepspraktijk voor volwassenen en kinderen/jongeren en hun ouders. Je krijgt de 
mogelijkheid om dit mee uit te bouwen en je eigen aanbod uit te werken passend bij je talenten. 
Je bent master seksuoloog die therapie geeft aan koppels, gezinnen, volwassenen of jongeren die 
vragen hebben rond relaties en seksualiteit. 
Je bent bij voorkeur reeds de therapieopleiding relatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan het 
volgen of je bent bereid deze te volgen in de toekomst. 
Samen werken en samen zorgen voor de cliënt staan centraal. 
 
Profiel 
Master klinisch psychologie 
Master seksuologie 
Bij voorkeur therapie-opleiding relatie-, gezins- en systeempsychotherapie 
 
Aanbod 
Je werkt mbv zelfstandige statuut (in hoofd- of bijberoep; mogelijkheid tot ondersteuning in opstart 
statuut) 
Regelmatig overleg en intervisie 
Mogelijkheid tot 1-op-1 intervisie/ondersteuning bij dossiers en opstart 
Je maakt deel uit van een team met kennis en ervaring in een groeiende praktijk 
Je kan je eigen aanbod uitwerken passend bij je talenten 
Je bent bereid expertise uit te bouwen 
Ingerichte ruimtes en vlot bereikbare praktijk met ruime parkeergelegenheid 
Werkmomenten zijn overeen te komen (minimum 4u/week; voormiddag, namiddag en/of avond) 
Werkervaring is een pluspunt 
 
Plaats tewerkstelling 
Psy-Balance 
Kerkstraat 12 2290 VORSELAAR 
 
Vereiste studies 

• Master Seksuologie 
• Master Psychologie 

 
Werkervaring 

• Beperkte ervaring ( < 2 jaar ) 
 
Talenkennis 

• Nederlands (zeer goed) 
 
Contract 

• Zelfstandige activiteit 
• Deeltijds - min 4 uren per week 
• Dagwerk 

 
Waar en hoe solliciteren? 



 

 

Via e-mail: jessicastruyfs@hotmail.com 
Contact: Mevr. Jessica Struyfs 
Ben je geïnteresseerd en/of zit je met vragen? Neem zeker contact op 
voor meer informatie. Ik sta open voor samenwerking en wil graag met jou 
bekijken wat mogelijk is. 
Wil je solliciteren? Stuur je CV en motivatiebrief per email naar 
jessicastruyfs@hotmail.com. 
Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 
 


