Antwerpen, 20/12/2021

VACATUREBERICHT: PSYCHIATER (Volwassenen) Antwerpen-Zoersel
Het CGG VAGGA in Antwerpen zoekt voor de volwassenenzorg een Psychiater van 19u-38u/w
(vervangingscontract of op zelfstandige basis) in onze volwassenenteams in Antwerpen en Zoersel vanaf
19/4/2022.
Profiel





Je werkt als psychiater met volwassenen als doelgroep in de ambulante geestelijke
gezondheidszorg in een multiculturele omgeving.
Je hebt een cliëntgerichte en cultuursensitieve houding.
Je gelooft in multidisciplinair samenwerken.
Je werkt sterk context- en netwerkgericht.

Taakinhoud
 Je staat in voor intake, diagnostisch onderzoek en behandeling (medisch - psychiatrisch en
psychotherapeutisch) van volwassenen met ernstige psychische stoornissen en hun context.
 Je bent vanuit jouw psychiatrische verantwoordelijkheid betrokken bij het opstellen en
implementeren van het multidisciplinaire behandelplan en bewaakt de kwaliteit en voortgang
ervan.
 Je neemt deel aan de teambesprekingen.
 Je overlegt met de huisarts, andere medische disciplines of betrokken hulpverleners in het netwerk
rond jouw cliënten.
 Je kan zelfstandig werken, maar werkt ook graag samen in een multidisciplinair team.
 Je bent een enthousiaste en innovatieve medewerker die graag investeert in goede
samenwerkingsrelaties zowel intern als extern.

VAGGA biedt
 Een aangename werksfeer en uitdagingen op professioneel vlak in een organisatie in volle expansie.
 Een vervangingscontract van 38u/w (minder uren bespreekbaar) van 19/04/2022 tot 31/08/2022.
Vanaf 01/09/2022 tot 31/12/2022 is ten hoogste 19u per week beschikbaar. De bezoldiging gebeurt
volgens het CGG barema (13.3) met functietoeslag en extralegale voordelen.
 Of een overeenkomst op zelfstandige basis met een minimum engagement van 19u tot 38u per week
met administratieve ondersteuning en een vergoeding voor teamoverleg.
Meer informatie over deze vacature kan je inwinnen bij Dirk Meeus, afdelingshoofd Volwassenen- en
ouderenzorg van CGG VAGGA (03 256 91 20 of via email: dirk.meeus@vagga.be).
Solliciteren kan middels een CV met korte motivatie gericht aan dirk.meeus@vagga.be. We maken graag tijd
voor een verkennend gesprek.
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