Wie zijn we?
Andante is één van de 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. We zijn
specialisten in preven e, vroegdetec e en ambulante behandeling van erns ge psychische
problemen.
We zijn een dynamische organisa e die haar aanbod steeds vernieuwt in func e van de noden van
de samenleving, onze cliënten en onze collega’s. Opleiding en vorming zorgen ervoor dat we
kwalita eve zorg kunnen bieden.
Als sociale onderneming kiezen we ervoor nauw samen te werken met partners in het netwerk om
zo de geestelijke gezondheidszorg in ons werkingsgebied te verbeteren. Samenwerking is ook intern
een vaste waarde: we werken steeds mul disciplinair in teamverband.
We willen een weerspiegeling zijn van de stad en regio waarin we werken. Daarom maken onze
collega’s deel uit van een divers publiek en werven we aan op basis van competen e en talent,
ongeacht lee ijd, geslacht, origine of handicap.

Heb je zin om hieraan mee te werken?
Ben jij op zoek naar een zinvolle job met uitdaging? Wil jij psychisch kwetsbare mensen bijstaan en
krach ger maken? Neem je graag verantwoordelijkheden op? Dan vormen wij een goede match!
Want wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ﬂexibele kinder- en jeugdpsychiater die openstaat
voor een divers takenpakket:
-

kinderpsychiatrisch consult en diagnosestelling
medicamenteuze behandeling
medesturing van de cliëntbespreking en opmaak behandelplan (medische
verantwoordelijkheid)
ondersteuning van andere teamleden
therapeutische behandeling (individueel, ouders, gezin)

Ben jij de collega die we zoeken? Dan...
-

heb je ervaring in het werken met kinderen met ernstige psychische problematiek
werk je graag binnen een multidisciplinair team
ben je bereid tot samenwerking en ondersteuning van andere actoren en partners in de
geestelijke gezondheidszorg

Wat mag je van ons verwachten?
-

een bediendecontract met gunstige voorwaarden of tewerkstelling op zelfstandige basis
aantal uren tewerkstelling is bespreekbaar (minimaal 8u/week, maximaal 19u/week),
aanwezigheid op de cliëntbesprekingen is noodzakelijk (donderdagvoormiddag)
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-

gunstige werkomstandigheden
een goed uitgebouwd, dynamisch team met ervaren en boeiende collega’s (team van 10
medewerkers met een diversiteit van verschillende therapeutische en diagnostische
expertises).

Zie je dit helemaal zitten?
Stuur dan je mo va ebrief en curriculum vitae naar dirk.kaethoven@andante.be, adjunct-directeur
kinderen en jongeren, uiterlijk op 15 juni.
Als wij het ook zien zi en, nodigen we je uit voor een gesprek op de loca e van het jeugdteam
Berchem, Herculusstraat 17, 2600 Berchem.
Voor meer informa e kan je contact opnemen met La fa Amrani (la fa.amrani@andante.be),
psychiater in het jeugdteam Berchem of Dirk Kaethoven (dirk.kaethoven@andante.be of 0475 469
439), adjunct-directeur kinderen en jongeren.
Meer informa e over onze werking vind je op www.andante.be.
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