De Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg
(VGGZ) biedt gespecialiseerde ambulante zorg en
preventie aan volwassenen, gezinnen, kinderen en
jongeren in de zorgregio Hasselt en TongerenBilzen. Zes interdisciplinaire teams staan in voor
specifieke
zorgmodules
voor
volwassenen,
kinderen, jongeren en gezinnen met psychische,
sociale en relationele problemen, voor de
behandeling van forensisch cliënteel en voor
hulpverlening aan mensen met problemen van
gebruik, misbruik of afhankelijkheid van alcohol,
medicatie, illegale drugs en gokken.
Voor de zorgregio Hasselt heeft de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw een vacature voor een

Master in de klinische psychologie voor het volwassenenteam
voor een deeltijdse functie (50%) van onbepaalde duur
Het volwassenenteam VGGZ vzw is multidisciplinair van samenstelling en staat in voor de intake,
diagnostiek, gerichte doorverwijzing, begeleiding en therapie van volwassenen met ernstige psychische of
psychiatrische problemen.

Wij bieden
-

Een deeltijdse functie (50%) van onbepaalde duur.
Een organisatie ingebed in een netwerk van samenwerking met andere diensten in de zorgregio.
Een organisatie in verandering die met kwaliteit het verschil wenst te maken.
Een organisatie die actief betrokken is bij de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg,
aangepast aan de actuele en toekomstige noden van de samenleving.
Een collegiale werksfeer in een enthousiast en multidisciplinair team.
Een werkomgeving met ruime omkadering en ondersteuning door het secretariaat (administratie,
agendabeheer,…).

Wij vragen
-

Masterdiploma in de klinische psychologie.
Postgraduaat in de gedragstherapie (of momenteel nog in opleiding).
Maximaal 8 jaar anciënniteit.
Interesse voor - en een respectvolle en open houding ten aanzien van - de doelgroep.
Ervaring met gesprekstherapeutische technieken en een uitgebreide kennis van psychodiagnostiek.
Autonoom kunnen werken in stresssituaties.
Een diplomatische en empathische ingesteldheid gekoppeld aan een sterke persoonlijkheid.
Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
Een flexibele instelling met zin voor organisatie en initiatief.
Bereid zijn tot avondpermanentie (1 avond per week tot 20u).
Beschikken over een wagen en woonachtig in de regio.

Taakomschrijving
-

Het voeren van intakegesprekken, individuele- of groepsbegeleidingen.
Psychodiagnostisch onderzoek: afname, scoring, interpretatie en rapportage van verschillende
psychodiagnostische testen voor volwassenen.
Deelnemen aan teamvergaderingen, werkgroepen en samenwerkingsvergaderingen.
Bijwonen van overleg- en intervisiemomenten.
Het nauwgezet uitvoeren van cliëntgebonden administratie & -registratie.
De werking ondersteunen en openstaan voor verdere vorming, training en ontwikkeling.
Opvolgen van het totale hulpverleningsproces en hierbij helder communiceren met alle betrokken
partners (intern/extern).
Interesse?
Bezorg je CV met motivatiebrief uiterlijk op 07/06/2019 aan frank.reynders@vggz.be.
Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met Frank Reynders,
teamcoördinator volwassenenteam VGGZ vzw, tel: 011/22.30.10.

