VZW Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen biedt ambulante begeleiding en
behandeling aan iedereen met een ernstige psychische, psychosociale of een psychiatrische
problematiek. CGG Kempen is een groeiende organisatie met momenteel een 100-tal medewerkers.

Het CGG is op zoek naar een maatschappelijk werker voor de invulling van een contract bepaalde
duur aan 100% (zwangerschapsvervanging). Deze functie wordt 55% uitgeoefend in het
ouderenteam (locatie Turnhout-Geel) en 45% in het kinderen- en jongerenteam Turnhout. De functie
kan indien gewenst ook opgesplitst worden. Het contract zal ingaan medio januari (+/- 12 januari).

Je werkterrein?







Je hoofdtaak is begeleiding/behandeling van cliënten met een psychische/psychiatrische
problematiek; zowel individuele werking als groepswerking.
Je doet dit op basis van geactualiseerde kennis rond de doelgroep, problematiek en
psychopathologie met de nadruk op de begeleiding van maatschappelijke thema’s in de
begeleiding van de doelgroep.
Het is voor jou een evidentie dat je de context van de cliënt in de behandeling betrekt en dat je
contacten legt met verwijzers en andere hulpverleners.
Je maakt deel uit van onze multidisciplinaire werking.
Je volgt verslaggeving (elektronische patiëntendossier) nauwkeurig op.

Je profiel?










Je bent bachelor in het maatschappelijk werk.
Je hebt ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg of aanverwante sectoren.
Je hebt een grote affiniteit met maatschappelijke thema’s die van toepassing zijn in de
begeleiding van onze doelgroep en vindt het vanzelfsprekend deze toe te passen in je
begeleiding naar de cliënten.
Je bent gemotiveerd en gedreven om snel bij te leren en om je de methodieken die gebruikt
worden binnen de reguliere ambulante geestelijke gezondheidszorg eigen te maken.
Je bent een echte teamplayer met een open houding.
Je kan methodisch en zelfstandig werken, zowel in je behandeling als bij andere opdrachten.
Je hebt een analyserend en synthetiserend vermogen.
Je staat open om met online toepassingen aan de slag te gaan.

Wat biedt het CGG je?





Een afwisselende en uitdagende job binnen een multidisciplinair team.
Een salaris volgens barema.
Een contract bepaalde duur vanwege een zwangerschapsvervanging (start +/-12 januari).

Plaats van tewerkstelling?


Het gaat om een tewerkstelling binnen arrondissement Turnhout (CGG Kempen, voornamelijk
locatie Turnhout en Geel). Er wordt één avonddienst verwacht op dinsdag.

Solliciteren?



Kandidaten kunnen zich melden tot en met 9/12/2020 bij Katrien Van Hasselt
katrienvanhasselt@cggkempen.be
De vacature is in zijn geheel uitgeschreven. Het is ook mogelijk de functie op te splitsen
ouderenteam (55%) / kinderen- en jongerenteam (45%). Voor bijkomende info kan u An
Boschmans bereiken (ouderenteam) of Katrien Van Hasselt (kinder- en jongerenteam) op het
nummer 014/41 09 67.

