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 80 medewerkers.
Momenteel zijn wij op zoek naar een psycholoog m/v (50%) in het kinder- en jongerenteam te
Geel/Herentals, contract onbepaalde duur.
Je werkterrein:
 Je hoofdtaak is begeleiding/behandeling van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar; zowel
individuele werking als groepswerking.
 Het is voor jou een evidentie dat je de context van de kinderen en jongeren in de begeleiding /
behandeling betrekt en dat je contacten legt met verwijzers en andere hulpverleners.
 Je verzorgt mee het groepsaanbod indien geïndiceerd.
 Je bent bekend met blended care.
Je profiel:
 Je bent master psychologie, optie kinderen en jongeren.
 Je hebt minstens 3 jaar ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg of aanverwante
sectoren.
 Een bijkomende (gedragstherapeutische) therapieopleiding is een pluspunt.
 Je hebt affiniteit met het gedragstherapeutische denkkader en de methodieken.
 Je hebt een bijzondere interesse of specialisatie in traumaverwerking.
 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 hebt een analyserend en synthetiserend vermogen.
 Je bent bereid om met diagnostische instrumenten aan de slag te gaan.
 Je bent bereid tot het doen van consulten aan netwerkpartners.
 Je staat open om met online toepassingen aan de slag te gaan.
 In functie van dienstverplaatsingen kan je met de wagen komen werken.
Wat biedt het CGG je:
 Een afwisselende en uitdagende job binnen een warm, multidisciplinair team.
 Een salaris volgens barema.
 Een contract onbepaalde duur, 50%, start zo snel mogelijk.
Plaats van tewerkstelling:
Arrondissement Turnhout
Werkschema:
Maandag namiddag en avond (20% locatie Herentals)
Woensdag voormiddag en namiddag (20% locatie Geel)
Donderdagvoormiddag (10% locatie Geel)

Solliciteren kan tot en met 22 juli 2020 via mail: katrienvanhasselt@cggkempen.be
Voor meer info: 014/410967 (Katrien Van Hasselt)

