CGG Brussel Kinder- en Jongerenteam werft aan kinderpsychiater: minimum halftijdse tewerkstelling
- contract van onbepaalde duur - onmiddellijk indiensttreding
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel richt zich tot kinderen, volwassenen en ouderen
met een psychische en psychiatrische problematiek. Meerdere (4) deelwerkingen zijn verspreid over
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnen de multidisciplinaire teams in deze ambulante
tweedelijnsdienst hanteren we een multimodaal denkkader. Om ons aanbod naar infants, kinderen,
jongeren en hun gezinnen te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een kinder- en
jeugdpsychiater. In het multidisciplinaire team ben je inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de
ambulante diagnostiek en behandeling van de doelgroep kinderen en jongeren en ben je
rechtstreeks actief in zowel psychiatrische als psychotherapeutische behandelingen. Je bent
betrokken bij de samenwerking met andere partners in de hulpverlening.
Profiel:













Je bent erkend kinder- en jeugdpsychiater
Je beschikt over zowel diagnostische als psychotherapeutische vaardigheden
Je staat in voor individuele en gezinstherapie van kinderen/jongeren en hun gezin
Je houdt ervan om in een multidisciplinair team te werken en beschikt over de nodige
zelfstandigheid
Je kan een visie ontwikkelen in samenspraak met je leidinggevende en je team
Je kan eindverantwoordelijkheid opnemen
Je hebt een open communicatiestijl
Je hebt affiniteit met de multiculturele realiteit van deze grootstad
Een psychotherapeutische opleiding strekt tot aanbeveling
Je bent bereid gesprekken in het Frans te doen, kennis van andere talen is een pluspunt
Je bent bereid om met tolken te werken
Je bent bereid tot avondwerk (één avond tot 20u)

Aanbod:







Een contract van onbepaalde duur voor minimum 19u
Een bezoldiging volgens PC 331
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden met gunstige extralegale voordelen (groepsverzekering),
aantrekkelijke verlofregeling
Mogelijkheid tot bijscholing in een creatief en dynamisch team
Samenwerking met blendende sectoren
Tewerkstelling in het kinderteam van CGG Brussel (Haachtsesteenweg 76- 1210 Sint-Joostten-Node).

Brief en CV richten via mail naar directiesecretariaat@cgg-brussel.be ter attentie van Ann Geets,
directie CGG Brussel. Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Ann Geets, directeur: 02 247 61 50 - ann.geets@cgg-brussel.be of Katrien Van Durm,
beleidspsychiater: 02 511 06 60 - katrien.vandurm@cgg-brussel.be of Hanne Van Gutschoven,
leidinggevende kinderteam: 02 511 06 60 - hanne.vangutschoven@cgg-brussel.be

