VZW Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen biedt ambulante begeleiding en
behandeling aan personen met een ernstige psychische, psychosociale of een psychiatrische
problematiek.
Ter vervanging van loopbaanonderbreking (tem eind september 2022) zijn we op zoek naar:

PSYCHOLOOG volwassenenteam 50%

Je werkterrein
 Je hoofdtaak is begeleiding/behandeling van volwassenen van 18 tot 60 jaar.
 Je doet dit op basis van geactualiseerde kennis rond de doelgroep problematiek en
psychopathologie.
 Je begeleiding/behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.
 Je maakt deel uit van onze multidisciplinaire werking.
 Je volgt verslaggeving (elektronische patiëntendossier) nauwkeurig op.
 Het is voor jou een evidentie dat je de context in de begeleiding/behandeling betrekt en dat je
contacten legt met verwijzers en andere hulpverleners.
Je profiel
 Je bent master psychologie, optie volwassenen.
 Ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg is vereist.
 Je bent een echte teamplayer met een open houding.
 Je kan methodisch en zelfstandig werken, zowel in je begeleiding/behandeling als bij andere
opdrachten.
 Je bent bereid om met diagnostische instrumenten aan de slag te gaan.
 Je bent bereid om met online methodieken aan de slag te gaan.
 je hebt affiniteit met kortdurend werken.
 Je hebt affiniteit in het werken met groepen
 Je bent een flexibel persoon en je gaat graag een nieuwe uitdaging aan.
Wat biedt het CGG je?





Tijdelijke opdracht, vervanging wegens loopbaanonderbreking.
Indiensttreding: asap (zeker medio september) tot einde loopbaanonderbreking (tem eind
september 2022.
Een boeiende en uitdagende job binnen een multidisciplinair team.
Een salaris volgens barema.



Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Plaats van tewerkstelling?



Arrondissement Turnhout (CGG Kempen, volwassenenteam Geel)
Werkschema (locatie Herentals: maandag dagdienst, dinsdag avonddienst en donderdag
dagdienst om de twee weken – oneven weken)

Solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en CV naar anboschmans@cggkempen.be (tem 06/08/2021).
Voor meer informatie kan je terecht bij An Boschmans, adjunct directeur op het nummer
014/ 41 09 67.
Selectiegesprekken zullen doorgaan in onderling overleg met de kandidaten op 18/8/2021
(namiddag)

