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Vzw Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent
werft aan voor haar vestigingsplaats RCGG Gent (Mariakerke)

Halftijdse therapeutische functie - master (m/v/x)
Kinder- en jongerenteam
Functieomschrijving en takenpakket
-

-

Screenings- en oriëntatiegesprekken bij nieuwe cliënten
Ambulante (en mobiele) behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met
ernstige psychische of psychiatrische problemen
Werken met vaak complexe gezinscontext, oudergesprekken, gezinsgesprekken e.d.
Consultfunctie t.a.v. externe hulpverleners en netwerk
Crisisinschatting, crisisgesprekken en effectieve crisisinterventies

Profiel
-

-

Je onderschrijft de visie, waardenkader en opdrachtverklaring van het RCGG
Je beschikt over een Masterdiploma in de menswetenschappen
Je hebt een psychotherapeutische opleiding afgerond of opgestart, bij voorkeur
vanuit gedragstherapeutisch perspectief
Je hebt uitgebreide kennis van psychodiagnostiek (bij voorkeur ook rond ASS).
Kennis en competenties rond specifieke traumaverwerking strekt tot aanbeveling, net
als rond psychotische en persoonlijkheidsproblematiek
Je bent bereid om te werken vanuit de CAPA-filosofie en –methodiek
Je kan zelfstandig werken, met oog voor gedeelde zorg met netwerkpartners
Je zoekt en biedt actief meerwaarde in het werken binnen een multidisciplinair team
Je bent bereid om te werken op maandagvoormiddag, woensdagnamiddag en op één
avond om de 2 weken (tot 20u)

Aanbod
 0,5 VTE (19/38u), contract onbepaalde duur
 verloning volgens diploma, in overeenstemming met PC 330,
loonschaal: 1.80
Startdatum: voorjaar 2019
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan in januari 2019
Interesse?
Solliciteren uiterlijk op 24 december 2018 t.a.v. Dirk Aelbrecht, directeur RCGG, via
dirk.aelbrecht@rcgg.be
Inlichtingen over de inhoud van de functie kan je bekomen bij Martine De Beleyr, teamcoach
(Tel: 09 269 89 39 – martine.debeleyr@rcgg.be)
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