Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd
door de Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met
ernstige psychische/psychiatrische problemen en stoornissen.
Daarnaast biedt het drugpreventieteam begeleiding aan jongeren met een beginnende verslaving in 20
gemeenten. Er is eveneens een forensisch team. In totaal werken 67 medewerkers in het CGG ZOV verspreid
over de verschillende vestigingen in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.

VACATURE:
Wens jij deel uit te maken van een gedreven en enthousiast team in het
CGG Zuid-Oost-Vlaanderen?
Wij zijn op zoek naar een:

DRUGBEGELEIDER
Contract van 38 uur bepaalde duur in het kader van vervanging ziekte,
zwangerschapsverlof

Je functie:
−
−

Tewerkstelling als drugbegeleider binnen het team Drugpreventie- en begeleiding
van CGG Zuid-Oost-Vlaanderen.
Plaats van tewerkstelling: voornamelijk Eerstelijnszone Panacea, Eerstelijnszone
Dender-Zuid en Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen.

Je taakinhoud:
−
−

Vroegdetectie, vroeginterventie en het begeleiden van jongeren en
jongvolwassenen t.e.m. 25 jaar die problemen ondervinden door drug-,
alcoholgebruik, gamen of gokken.
Elektronische patiëntendossiers nauwgezet bijhouden en verslaggeving verzorgen
van de eigen cliënten.
Ondersteuning bieden bij het geven van preventie.

Je profiel:
−
−
−

−

Je beschikt over een diploma master in de klinische psychologie.
Affiniteit met de werking van scholen is een pluspunt .
Je beschikt over een rijbewijs en over een eigen wagen voor gebruik in
dienstverband.
Je bent bereid tot occasioneel avondwerk.

Ons aanbod:
−
−

Wij bieden een voltijdse betrekking vanaf 03/05/2021 t.e.m. 29/10/2021;
halftijds in de maanden juli en augustus 2021.
Maandloon: barema op universitair niveau.

Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en CV naar het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen t.a.v. Saskia Lahorte,
St-Jozefsplein 2a, 9700 Oudenaarde of per e-mail naar saskia.lahorte@zov.be.
Voor vragen of informatie over de vacature kan je contact opnemen met mevr. Saskia
Lahorte op het nummer 078/15.55.70.
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