CGG Andante is op zoek naar een psychiater/kinder en jeugdpsychiater voor
de transitieleeftijd
Wie zijn we?
Andante is één van de 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. We zijn
specialisten in preventie, vroegdetectie en ambulante behandeling van ernstige psychische
problemen.
We zijn een dynamische organisatie die haar aanbod steeds vernieuwt in functie van de noden van
de maatschappij, onze cliënten en onze collega’s. Opleiding en vorming zorgen ervoor dat we
kwalitatieve zorg kunnen bieden.
Andante is een stimulerende en boeiende werkomgeving dankzij de transparante en participatieve
beleidscultuur. De bijdrage van de psychiaters aan de werking van het centrum wordt op alle
niveaus van het beleid gerealiseerd.
Als sociale onderneming kiezen we ervoor nauw samen te werken met partners in het netwerk om
zo de geestelijke gezondheidszorg in ons werkingsgebied te verbeteren. Samenwerking is ook
intern een vaste waarde: we werken steeds multidisciplinair in teamverband.
We willen een weerspiegeling zijn van de stad en regio waarin we werken. Daarom streven we naar
divers samengestelde teams en werven we aan op basis van competentie en talent, ongeacht
leeftijd, geslacht, origine of handicap. Dankzij de situering in de stedelijke context krijg je een
geprivilegieerde kijk in de complexe, multiculturele, sociale en psychische problematiek van een
grootstad.

Heb je zin om hieraan mee te werken?
Ben jij op zoek naar een zinvolle job met uitdaging? Neem je graag verantwoordelijkheden op en
heb je een hart voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Dan vormen wij een goede
match!
Want wij zijn op zoek naar een enthousiaste en geëngageerde psychiater/ kinder-en
jeugdpsychiater voor ons JOT team (jongeren op transitieleeftijd).
Er is de mogelijkheid om vanaf het najaar 2022 het JOT-team te combineren met ons team
kinderen en jongeren in Berchem.

Wat zijn je taken?
-

-

Je biedt gepaste en cliëntvriendelijke zorg aan cliënten met ernstige psychische en/of
psychiatrische problemen en dit op een wetenschappelijke en methodisch gefundeerde
wijze. De zorgverlening omvat indicatiestelling, diagnostiek en behandeling.
Je maakt deel uit van een multidisciplinair team van hoogopgeleide collega's die
inspireren en stimuleren in teamvergaderingen, intervisie en samenwerking.
Je hebt een leidinggevende en faciliterende taak wat betreft de kwaliteitsvolle uitvoering
van de multidisciplinaire behandeling door de verschillende betrokken teamleden. Je
draagt de klinische eindverantwoordelijkheid voor de zorg aan de cliënten.

Ben jij de collega die we zoeken? Dan...
-

ben je kinder- en jeugdpsychiater of volwassenenpsychiater met een hart voor
transitiepsychiatrie en wil je graag de boeiende tocht naar volwassenheid ondersteunen;
kan je goed samenwerken binnen een multidisciplinair, ambulant werkend team;
ga je graag de uitdaging aan om samen met de teamcoördinator vorm te geven aan een
nieuw team in een nieuw ontwikkelingsveld;
ben je bereid om samen te werken met andere actoren en partners in de geestelijke
gezondheidszorg;
ben je sterk psychotherapeutisch geïnspireerd en heb je bij voorkeur al een
therapieopleiding gevolgd;
hou je van een divers takenpakket: je krijgt energie van het psychiatrisch en
psychotherapeutisch behandelen van een brede waaier van psychische problemen van
een diverse cliëntenpopulatie.

Wat mag je van ons verwachten?
-

overeenkomst op zelfstandige basis. Het aantal uur is bespreekbaar, liefst min. 19u/week.
Mogelijkheden voor dienstverband kunnen eveneens bekeken worden.
vergoeding voor overleg;
administratieve en logistieke ondersteuning;
een warme en inspirerende werkomgeving met permanente vorming- en
bijscholingsmogelijkheden en boeiende collega’s.

Ben je nieuwsgierig?
Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar Tania Vekemans
(tania.vekemans@andante.be), uiterlijk op 7 januari 2022.
Om kennis te maken, nodigen we je uit voor een gesprek in de loop van januari.
Meer informatie over onze werking vind je op www.andante.be
Voor concrete vragen kan je terecht bij Frieke Van Zundert (frieke.vanzundert@andante.be; 0486 30
22 22) of Dr. Ann Vancoppenolle (ann.vancoppenolle@andante.be)

