Vacature coördinator ambulante teams (30 à 38 u.) –
M/V/X
referentienummer CB1ma
CGG De Pont heeft vestigingen te Mechelen, Boom en Lier. Op elke vestiging is er een
oriënteringsteam en een behandelteam. Daarnaast zijn er enkele specifieke teams te Mechelen:
forensisch team, Pros, mobiele teams kinderen en jongeren,…
Deze functie omvat de coördinatie van ambulante teams op de 3 vestigingen. De teams staan in
voor verschillende vormen van ambulante behandeling (individueel, gezin, groep, blended,…) op
indicatie van aanmeldingen die via het oriënteringsteam instromen. Alle teams werken integraal
en herstelgericht.
We zijn op zoek naar een enthousiaste en flexibele collega die mee deel zal uitmaken van ons
beleidsteam, samen met de directeur en de andere coördinatoren.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
•

Medewerkers en teams inspireren en aansturen
Rekening houdend met de drive en motivatie van medewerkers en teams kan je hen zowel
inspireren als aansturen vanuit de herstelvisie en binnen een samen-sturend beleidskader.

•

Netwerken
Goed netwerken is een troef in een organisatie die uit vele teams en deelwerkingen
bestaat, en steeds meer deel uitmaakt van geestelijke gezondheidsnetwerken. Je kan
zelfstandig opdrachten uitwerken en uitvoeren, maar steeds in afstemming met
medewerkers, beleidsteam en de netwerken.

•

Vernieuwing initiëren
De coördinator is van bij het ontwerp van een nieuw project /initiatief betrokken, geeft
deze mee vorm en inhoud. Nieuwe zorgvormen en werkwijzen worden positief
geïntroduceerd bij medewerkers en teams.

•

Waarden en visie uitdragen
CGG De Pont staat voor: verantwoord, verbindend, integraal, ondernemend. Tevens willen
we groeien als herstelgerichte organisatie.
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BEN JIJ DE COLLEGA DIE WE ZOEKEN? DAN…
•
•
•

heb je een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
heb je minimaal 5 jaar ervaring in het therapeutisch en begeleidend werken.
ben je flexibel en stressbestendig en kan je omgaan met verandering, ook in de eigen jobinhoud

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
•
•
•
•

Een contract van onbepaalde duur met verloning volgens functiebarema 1.80.
100€ kostenvergoeding voor thuiswerk.
Laptop, GSM en GSM-abonnement worden voorzien, alsook maaltijdcheques en een
groepsverzekering.
Vergoeding voor woon-werkverkeer, mogelijkheid tot maximale fietsvergoeding.
Extra verlofdagen: 2 aanvullende vakantiedagen, 3 bijkomende betaalde feestdagen,
anciënniteits- en leeftijdsverlof (vanaf 35j 5 dagen extra verlof, vanaf 45j 12 dagen extra
verlof, enz.)

ZIE JE DIT HELEMAAL ZITTEN?
Solliciteren kan tot en met 12 november 2021, met CV en motivatiebrief per e-mail aan
Bob.Cools@cggdepont.be én sollicitatie@cggdepont.be, met vermelding van het
referentienummer CB1ma. U verneemt ten laatste op 15 november of uw kandidatuur werd
weerhouden.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd op 26 november in de namiddag voor een
sollicitatiegesprek met het beleidsteam. Gelieve dit in uw planning vrij te houden.
Bijkomende informatie kan verkregen worden bij de coördinator oriënteringsteam Caro Demeyer:
Caroline.Demeyer@cggdepont.be of 0488/83.85.07.

ENKEL DE E-MAILS MET DIT REFERENTIENUMMER DIE OP BEIDE E-MAILADRESSEN WERDEN
VERZONDEN, ZULLEN EEN ANTWOORD KRIJGEN.
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