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VACATURE
Psychotherapeut - Doelgroep kinderen en jongeren
CGG PassAnt vzw, vestiging Haacht
CGG PassAnt vzw zoekt voor de vestiging te Haacht een psychotherapeut voor een deeltijdse
betrekking, 50% van onbepaalde duur.
CGG PassAnt vzw biedt als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, psychotherapeutische
en psychiatrische hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. CGG PassAnt heeft 4
vestigingsplaatsen (Halle, Dilbeek, Leuven en Haacht).
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
-

Je hoofdopdracht bestaat uit individuele psychotherapie, aangevuld met gezinstherapie en
groepstherapie.

-

Als instroomverantwoordelijke kinderen en jongeren sta je in voor de aanmeldingen,
telefonische screenings en beheer je de wachtlijst.

-

Je draagt bij 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.

-

Je draagt bij aan de samenwerking in teamverband door een actieve en betrokken
deelname aan teamvergadering, intervisie en andere overlegmomenten.

-

Je draagt zorg voor een kwalitatieve schriftelijke en mondelinge rapportage én registratie.

-

Je neemt deel aan interne en externe werkgroepen.

Je profiel
-

Je beschikt over een masterdiploma klinische psychologie of orthopedagogie.

-

Je hebt ervaring met psychotherapeutische hulpverlening aan kinderen en jongeren met
ernstige psychische problemen. Je werkt graag met ouders en gezinnen en bent iemand die
in overleg gaat met het zorgnetwerk.

-

Je hebt een goede kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspathologie en

psychodiagnostiek.
-

Je hebt een erkende psychotherapie-opleiding gevolgd (of bent deze gestart) en je hebt
ervaring in het klinisch werk.

-

Je bent enthousiast en dynamisch en draagt bij tot de verdere uitbouw van onze kinderenen jongerenwerking

-

Je werkt graag in teamverband in een multidisciplinair kader en staat open voor feedback.

-

Je bent positief ingesteld en toont zin voor initiatief.

-

Je beschikt over goede organisatorische en administratieve vaardigheden en werkt met een
deontologisch zorgvuldige houding. Je kan met stiptheid je patiëntendossiers bijhouden.

-

Je hebt interesse in de werking van de gebruikelijke software in de gezondheidszorg.

Ons aanbod
- Een contract van onbepaalde duur
-

Deeltijdse betrekking : 19 uur waarvan 30 % buiten de kantooruren

-

Een correcte verloning volgens de wettelijke barema’s onder PC 331.00.20

-

Een hospitalisatieverzekering

-

Een aangename werkomgeving binnen een groeiende organisatie

-

Ruimte voor initiatief in het verder uitbouwen van de kinderen- en jongerenwerking

-

Een gemotiveerd, dynamisch en ervaren team

-

Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en bijscholingen

-

Datum indiensttreding: 01/05/2020

Schriftelijke sollicitaties kunnen bezorgd tot en met 11 maart 2020 via het volgende emailadres elisabeth.roijaards@passant.be
Voor bijkomende inlichtingen : 016 60 99 99

