Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost verleent
ambulante hulp aan mensen met ernstige psychische problemen of psychiatrische
stoornissen en aan hun omgeving.
Het CGG beschikt over 5 vestigingsplaatsen: Aarschot, Diest, Leuven, Tienen en
Sterrebeek. Elke vestigingsplaats richt zich voornamelijk tot de inwoners van de
omliggende gemeenten. Zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen
kunnen er terecht. Naast de basiszorg is het CGG o.a. gespecialiseerd in preventiewerk, hulpverlening in het
kader van middelenmisbruik, forensische zorg en zorg aan personen met een verstandelijke handicap. Het CGG
is eveneens partner van het samenwerkingsverband Jeugdhulp Hageland in het kader van ‘één gezin, één plan’.
De lokale teams zijn multidisciplinair samengesteld met onder andere psychiaters, psychologen, maatschappelijk
werkers, preventiewerkers en administratief medewerkers. Diverse projecten worden centraal ondersteund door
stafmedewerkers.

Het CGG heeft een vacature voor
een kinder- en jeugdpsychiater (minimaal 12 uur) M/V.
Om onze kinderteams voor de regio Noord-Hageland (Aarschot-Diest) te versterken zijn wij op zoek
naar één of meer enthousiaste collega’s die hun kennis en expertise willen inzetten ten behoeve van
de doelgroep kinderen en jongeren.

Je functie
-

Je maakt deel uit van het multidisciplinaire team voor kinderen en jongeren in Diest en/of
Aarschot en draagt bij aan het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg
Je werkt vanuit de vestigingsplaats in Diest en/of Aarschot
Je staat in voor de diagnose en behandeling van kinderen en jongeren met ernstige
psychische problemen of psychiatrische stoornissen
Je verzorgt mee de verslaggeving in het kader van het behandelplan en het cliëntendossier.

Je profiel
-

Je beschikt over een master in de geneeskunde, specialiseerde je in de kinder- en
jeugdpsychiatrie en hebt een bijkomende therapieopleiding gevolgd of deze is lopende.
Je hebt affiniteit met het werken met sociaal kwetsbare gezinnen
Je bent enthousiast en investeert in een goede samenwerking met het cliëntsysteem en met
de collega’s.
Als lid van een multidisciplinair zelfregulerend team ben je kritisch, open en gericht op het
behalen van een gezamenlijk resultaat.
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en werkt
zelfstandig.

Wij bieden
Een uitdagende werkomgeving. Er is ruimte voor zelfstandig werken, persoonlijke ontwikkeling en
eigen initiatieven. Je krijgt een overeenkomst van onbepaalde duur als zelfstandige. Supervisie van
het team en overleg worden forfaitair vergoed.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Anne Roekens (anne.roekens@cgg-vbo.be of
0487 68 11 65

Solliciteren doe je schriftelijk door je brief met CV vóór 30 november 2018 te richten aan Anne
Roekens, directeur, via mail: vzw@cgg-vbo.be
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