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Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge werft aan:

Kinder- en Jeugdpsychiater (16u)
Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (PCGS) is een bloeiende organisatie met een ruim zorgaanbod binnen een
ruim netwerk. Het centrum neemt een innoverende rol op in de complexiteit van veranderingen binnen het GGZ-landschap.
Hierbij houden we vast aan onze missie om ontvankelijke zorg te combineren met een kwalitatief en geïndividualiseerd
aanbod. Er zijn campussen in Sleidinge en Gent.
Jongerencluster Yidam is een jeugdpsychiatrische dienst in nauwe samenwerking met Jeugdzorg die een divers aanbod heeft
binnen verschillende pijlers: residentieel (IBE Yidam), een herval- en crisisbed (BOR) en een ambulant en outreachend
multidisciplinair aanbod (Outreach Vlaanderen) in samenwerking met Gemeenschapsinstelling De Zande en private
Jeugdzorgpartners (zowel langdurige begeleidingen als beeldvormende interventies via de methodiek CROSSOVER). Daarnaast
is Jongerencluster Yidam ook een actieve partner binnen RADAR (netwerk GGZ K&J O-Vl) programma crisis en programma
outreachende zorg.

Wij zoeken:
Voor onze groeiende Jongerencluster Yidam (campus Sleidinge) zijn we op zoek naar een collega om ons team van kinder- en
jeugdpsychiaters te versterken.
We bieden een pakket van 16u kinderpsychiater aan voor de nieuwe semi-residentiële unit ‘Yugen’.
Deze unit staat in voor de zorg voor adolescenten (jongens en meisjes) in dag- of nachtbehandeling op weekdagen.
Het is expliciet de bedoeling om via een therapeutisch aanbod hetzij overdag, hetzij in de avonduren (en overnachting) aan te
sluiten bij het dagelijkse leven van deze jongeren en hierbij tijdelijk een extra ondersteuning te bieden.
We gaan samen op weg om interesses en talenten bij de jongere, en krachtbronnen in de omgeving te (her-)ontdekken en zo
vastgelopen processen terug in beweging te brengen.
Profiel:
Erkende kinder- en jeugdpsychiater- Flexibel en out of the box durven denken –
Teamspeler – Contextueel en netwerkgericht – intersectorale samenwerking.
Wij bieden:
Een jong, sterk en dynamisch multidisciplinair team (afdelingshoofd, psychologen, beeldend therapeut, bewegingstherapeut,
projectmedewerker en sociotherapeuten), aantrekkelijke werkomgeving en nieuwbouw in perspectief.
Verloning binnen een systeem van gepoolde inkomsten van de psychiaters.
Deze vacature kan bij interesse uitgebreid worden met poliklinisch werk en een engagement in het outreachend werk van de
Jongerencluster Yidam.
De Kandidaturen worden verwacht ten laatste 01/12/2018.
Voor meer informatie over PCGS: www.pcgs.be

Voor informatie en/ of sollicitatie:
– Roel De Cuyper, algemeen directeur ✆ 09/3580411 r.decuyper@pcgs.be
– Jochen Claus, afdelingshoofd Yugen ✆ 09/3580411 jochen.claus@pcgs.be
– Dr. Griet Langsweirdt, hoofdarts ✆ 09/3580411 dr.langsweirdt@pcgs.be
– Dr. Liefke Keymeulen, kinder- en jeugdpsychiater ✆ 09/3580411 dr.keymeulen@pcgs.be

