VACATURE
Psychotherapeut - Doelgroep volwassenen
CGG PassAnt vzw, vestiging Dilbeek

CGG PassAnt vzw zoekt voor de vestiging te Dilbeek een psychotherapeut voor een halftijdse betrekking
van onbepaalde duur.
CGG PassAnt vzw biedt als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, psychotherapeutische en
psychiatrische hulpverlening aan. CGG PassAnt heeft 4 vestigingsplaatsen ( Halle, Dilbeek, Leuven en
Haacht). CGG PassAnt is initiatiefnemer van een aantal innovatieve projecten: Vlasp & Werkgroep
Verder (suïcidepreventie & postventie), consultdesk GGZ, traumateam). CGG PassAnt Dilbeek is
projecthouder van Alianza (therapeutisch aanbod bij hoogconflictscheiding). Binnen de organisatie
heerst een positieve en constructieve werksfeer, een cultuur van overleg en een open communicatie.
Kwalitatieve hulpverlening staat centraal.
Meer informatie vindt u op onze website: www.passant.be.

Je functie
-

Cliëntgebonden opdrachten: individuele psychotherapie aan volwassenen met ernstige psychische
en relationele problemen, met voldoende oog voor hun context.
Bijdragen aan een kwalitatief in- en uitstroombeleid, rekening houdende met de wachttijden.
Overleg en samenwerking met doorverwijzers en andere
hulpverleningsinstanties in
overeenstemming met het afgesproken beleid.
Actief bijdragen aan de kennis, de therapeutische visie en ontwikkeling van het team.
Zorgvuldige schriftelijke rapportage en registratie.
Deelname aan interne en externe werkgroepen.

Je profiel
-

Je beschikt over een diploma bachelor (maatschappelijk werk, toegepaste psychologie,
orthopedagogie) en hebt ervaring met het therapeutisch handelen
Je hebt een bijzondere interesse in het werken met volwassenen met een ernstige psychische
kwetsbaarheid.
Je hebt een langdurige therapieopleiding gevolgd (of bent deze aan het volgen) en je hebt ervaring in
het klinisch werk (min. 5 jaar)
Je bent enthousiast en dynamisch en draagt bij tot de verdere uitbouw van onze
volwassenwerking
Je werkt graag in teamverband in een multidisciplinair kader en staat open voor feedback
Je bent positief ingesteld en toont zin voor initiatief en kan inventief zoeken naar accurate
oplossingsstrategieën
Je beschikt over goede organisatorische en administratieve vaardigheden en werkt met een
deontologisch zorgvuldige houding. Je kan met stiptheid je patiëntendossiers bijhouden.

Ons aanbod
-

Een contract van onbepaalde duur
Halftijdse betrekking: 19 uur, waarvan 30 % buiten de kantooruren
Onmiddellijke indiensttreding
Een correcte verloning volgens de wettelijke barema’s onder PC 331.00.20, met max 12 jaar
anciënniteit
Een hospitalisatieverzekering
Een aangename werkomgeving binnen een groeiende organisatie
Ruimte voor initiatief in het verder uitbouwen van de volwassen
Een gemotiveerd, dynamisch en ervaren team
Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en bijscholingen

Schriftelijke sollicitaties kunnen bezorgd tot en met 15 januari 2019 via het volgende email- adres
vanessa.maes@passant.be .
Voor bijkomende inlichtingen :

02/569.19.10

