werft aan :
NETWERKPSYCHIATER (19u)
Ben jij de kinder- en jeugdpsychiater die samen met collega’s invulling wil geven aan
een deze nieuwe functie?
Wil jij mee instaan voor goede zorg aan kinderen en jongeren uit de provincie
Antwerpen, zoals beschreven in het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid?
Hou je ervan om out-of-the-box te denken en de uitdagingen van een nieuw
netwerk aan te gaan?
Dan hopen wij jou binnenkort te ontmoeten.
Functieomschrijving
Het netwerk PANGG 0 18 zoekt kinder- en jeugdpsychiaters die mee de
verantwoordelijkheid wil opnemen bij de uitbouw en operationalisering van de
verschillende zorgprogramma’s van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid
voor kinderen en jongeren en hun context, in de provincie Antwerp en.
De opdracht van de netwerkpsychiater betreft de klinische supervisie van het
team betreffende de verschillende zorgprogramma’s. Waar nodig zal de
netwerkpsychiater ook instaan voor een ambulant of outreachend consult.
De netwerkpsychiater maakt de verbinding tussen het provinciale en het
regionale niveau en daardoor heeft zij/h ij ook een belangrijke plek in de
werkgroepen van de zorgprogramma’s. Hij/zij maakt deel uit van een team
ervaren kinder- en jeugdpsychiaters.
In functie van de noden van kinderen & jongeren met (een vermoeden van )
psychische of psychiatrische problemen en hun context werkt de
netwerkpsychiater intensief samen met de netwerkcoördinatie en de collega’s
kinder- en jeugdpsychiaters.

Functieprofiel
Bij voorkeur minimum 5 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg of in
andere sectoren die zich richten op kinderen en jongeren.
Geconventioneerd en geaccrediteerd kinder- en jeugdpsychiater

Competenties
Persoonlijke vaardigheden



Beschikken over interpersoonlijke verbindende vaardigheden zoals actief
kunnen luisteren, besch ikken over empathie,



Medewerkers en cliënten kunnen motiveren en ‘empoweren’ om actie te
ondernemen, om participatie en inspraak te versterken en dit op te
volgen.

Leiderschap


Verbindend kunnen werken in een team in samenwerking met de
teamverantwoordelijken.



Hanteren van open en duidelijke communicatie.



Beschikken over de nodige integriteit en zelfdiscipline,



Oog hebben voor ethische dimensies teneinde individueel en collectief
initiatief evenals verantwoordelijkheid aan te moedigen.



Handelen volgens de missie en visie van het netwerk.

Multidisciplinair en intersectoraal kunnen samenwerken


Respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in expertise van partners.

Flexibiliteit


Bij complexe (crisis)situaties psychiatrische inschattingen doen in functie
van continuering van de zorgtrajecten van het kind of de jongere.

Praktisch
Het beschikken over een eigen wagen is noodzakelijk.

Ons aanbod


Een functie bij een enthousiast en nieuw netwerk geestelijke gezondheid
voor de provincie Antwerpen



Verloning op zelfstandige basis of in loondienst is mogelijk



Jobtime van 19 uur (netwerkpsychiater)

Reageren kan ten allen tijde. Wij nodigen jou dan uit voor een eerste gesprek.
Solliciteer via: sara.keymolen@oggpa.be en voeg je motivatiebrief en CV toe.
Bijkomende informatie met betrekking tot PANGG 0 18 en deze functie is
opvraagbaar bij de netwerkcoördinatie sara.keymolen@oggpa.be
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden te OGGPA, Haagbeuklei 12, 2610
Wilrijk. De afspraak wordt in overleg vastgelegd.

Indiensttreding: zo snel als mogelijk

