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 70 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
multidisciplinair team in het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen?
Wij zijn op zoek naar een:

Master in de klinische psychologie
1G1P en Kinder- en jongerenteam
Aalst - Ninove
Contract van 19u + 19u (100%) – bepaalde duur met optie tot vast contract

Je functie:
-

-

Psychotherapeut in de reguliere werking van het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
✓ Je neemt voor 0,5 VTE therapeutische trajecten op binnen het kinder- en jongerenteam
regio Aalst – Ninove
Je ondersteunt deze trajecten o.b.v. nauwkeurig uitgewerkte
behandelplannen.
✓ Je neemt deel aan en versterkt onze multidisciplinaire teamwerking.
✓ Je investeert actief in samenwerking met verwijzers en partners.
✓ Je bent verantwoordelijk voor het nauwgezet bijhouden van de elektronische patiëntendossiers
en verslaggeving.
Voor 0,5 VTE neem je therapeutische ELP trajecten op binnen de 1G1P werking.
✓ Je geeft kortdurende mobiele/ambulante hulp en ondersteuning.
✓ Je gaat context-verbindend aan de slag.
✓ Je vertrekt vanuit de vraag van de cliënt en laat te allen tijde de regie bij hem/haar.
✓ Je werkt samen met andere hulpverleners en vrijwilligers uit het netwerk van de cliënt vanuit het
principe van gedeelde verantwoordelijkheid.
✓ Je staat in voor de registratie van je werk.

Je profiel:
-

Je beschikt over een masterdiploma in de klinische psychologie.
Je genoot bij voorkeur reeds een bijkomende erkende therapeutische opleiding.
Je bent in staat om zowel individuele sessies, ouder-kindsessies als gezinssessies te begeleiden.
Je kan goed omgaan met complexe hulpvragen
Je bent vertrouwd met kortdurende interventies en met bestaande mogelijkheden op vlak van
zelfhulp, online interventies en groepswerking.
Je werkt graag in een team en bent een sterke teamspeler.
Je kan gestructureerd werken volgens een behandelplan en bent sterk in probleemanalyse.
Je bent vertrouwd met de sociale kaart van onze CGG Netwerken.
Je bent bereid tot 1 avonddienst per week (tot 20u).
Je beschikt over een eigen wagen
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Ons aanbod:
-

Wij bieden een contract van 38u (2 x 19u) voor bepaalde duur (één jaar) met optie tot vast contract.
Loon volgens barema 1.80

Interesse?
Verstuur je sollicitatiebrief en CV aan Marina Steegmans, Doelgroepcoördinator kinder- en
jongerenteam, Keizersplein 4 Aalst.
Tel. 078/15.55.70
E-mail: marina.steegmans@zov.be
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