Vacature medewerker Psychiatrisch Expertiseteam Oostende - Westkust
Het Psychiatrisch Expertiseteam Oostende - Westkust
zoekt een medewerker voor tewerkstelling de regio Oostende - Westkust, dit
voor een halftijdse opdracht c
 oaching en ondersteuning eerstelijnszorg (19u)
Het Psychiatrisch Expertiseteam is een initiatief van het Netwerk GGZ
Noord-West-Vlaanderen (volwassenen) en het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke
Gezondheid (kinderen en jongeren) en is een samenwerkingsverband tussen het CGG
Noord-West-Vlaanderen, CGG Prisma en de IBW Brugge - Oostende-Westkust - Oostkust en
4Veld. https://psychiatrischexpertiseteam.be/

Functieomschrijving
Als medewerker van het Psychiatrisch Expertiseteam coach en ondersteun je partners uit de
eerstelijn bij een vermoeden van geestelijke gezondheidsproblemen bij hun cliënten. Je
geeft hen advies, doet aan netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coacht hen bij hun
interventies of leidt hun cliënten toe naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
Je werkt hierbij vaak binnen de context en omgeving van deze eerstelijnspartner
(outreachend werk)
Je opdracht speelt zich af in de ganse regio Oostende - Westkust, met uitvalsbasis
Oostende.
Je wordt actief ondersteund en gecoacht door het multidisciplinaire team van het
Psychiatrisch Expertiseteam.
Je werkt onder de medische verantwoordelijkheid van de psychiater.
Profiel
-

Je hebt een bachelordiploma sociaal werk of toegepaste psychologie
Je kiest voor herstelgericht, verbindend en emancipatorisch werk
Je hebt ervaring met psychosociale begeleiding van cliënten met een psychische
kwetsbaarheid en hun sociaal netwerk
Je houdt van doelgericht- en ontwikkelingsgericht werken
Je werkt graag autonoom
Een duidelijke zin voor samenwerking kenmerkt je natuurlijke stijl
Je bent contactvaardig en bemiddelend
Je hebt organisatorische vaardigheden
Je hebt zicht op de regionale voorzieningen welzijn en geestelijke
gezondheidszorg
Je begeleidingsstijl is actief steunend, positief, geduldig maar doelgericht
Je werkattitude getuigt van flexibiliteit
Je bent in het bezit van rijbewijs B

Wij bieden

Contract onbepaalde duur deeltijds (19u/week) medewerker Psychiatrisch Expertiseteam.
Tewerkstelling bij het CGG Noord-West-Vlaanderen, standplaats Oostende
Onmiddellijke indiensttreding.
Verloning op bachelorniveau volgens de barema’s van PC 331 (CGG)
Solliciteren
Stuur uw sollicitatiebrief vergezeld van uw curriculum vitae voor 21 september 2020 naar
filip.desmit@cgg.be
Verdere info te verkrijgen bij Natasja Declercq, coördinator PET, 059/500500

