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:

KLINISCH PSYCHOLOOG
Volwassen- en Transitieteam – REGIO Aalst/Ninove
Contract van 30,4 uur – bepaalde duur
(met kans op verlenging en contract onbepaalde duur)

Je functie:
-

Klinisch psycholoog/psychotherapeut waarvan 19u voor de volwassenwerking en
11,4u regio voor het transitieteam regio Aalst/Ninove. Het transitieteam richt
zicht naar jongeren tussen 16 tot 25j.

Algemeen:
Psychotherapeutische gesprekken aan cliënten met een matig tot ernstige
psychische/psychiatrische problematiek
Screening- en intakegesprekken (uitvoeren, nauwgezet opvolgen en
terugkoppeling naar cliënt/netwerk)
Werken in multidisciplinair teamverband
Deelname aan de teamvergaderingen van het volwassen- en transitieteam
Nauwgezet bijhouden van de elektronische patiëntendossiers
Verslaggeving
Kennis van psychodiagnostiek in kader van de behandeling
Overleg met andere hulpverleners binnen het zorglandschap
Vaardigheden:
- Je kan zelfstandig werken en samenwerken binnen een multidisciplinair team
- Je bent sterk in het maken van een probleemanalyse en kan gestructureerd
werken volgens een behandelplan
- Je bent een doorzetter en neemt initiatief. Je stelt je flexibel op en hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel
- Je werkt georganiseerd en gestructureerd
- Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie
- Je kan sterk netwerkgericht denken en handelen

Je profiel:
-

Je bent in het bezit van een diploma master in de klinische psychologie
Je hebt minimum 3 jaar ervaring binnen de Geestelijke Gezondheidszorg
Je een bijkomende therapeutische opleiding is een pluspunt
Indien je ervaring hebt in de ambulante psychotherapeutische hulpverlening is dat
een zeker een pluspunt
Je hebt grondige kennis van psychopathologie bij volwassenen
Je bent bereid om wekelijks 1 avonddienst (tot 20u) te verzekeren

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Keizersplein 4
9300 AALST

T 078 15 55 70 | info@zov.be | www.zov.be

Ons aanbod:
-

Wij bieden een betrekking van 30,4u bepaalde duur met kans op verlenging en
contract onbepaalde duur
Verloning volgens barema 1.80

Interesse?
Verstuur je sollicitatiebrief en CV aan Carla Belon, doelgroepcoördinator,
Keizersplein 4, 9300 Aalst.
Tel. 078/15.55.70
E-mail: carla.belon@zov.be

