CGG Brussel werft aan voor LILA – project psychiatrische zorg in de thuissituatie Bachelor - 75% tewerkstelling (28,5u) - Contract van onbepaalde duur
Het project psychiatrische zorg in de thuissituatie LILA situeert zich binnen het Centrum
Geestelijke Gezondheidszorg Brussel.
Functieomschrijving: je begeleidt volwassen personen met een psychiatrische problematiek
die zelfstandig of in familieverband wonen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Aan de hand
van een psychosociale begeleiding probeer je het netwerk rond de patiënt uit te breiden en
zie je toe op de continuïteit van zorg. Daarnaast organiseer je overleg tussen de patiënt en
diens betrokken hulpverleners en mantelzorgers om het zorgaanbod af te stemmen. Je coacht
en geeft vorming aan hulpverleners en mantelzorgers die moeilijkheden ervaren in het werken
met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Je maakt deel uit van een multidisciplinair
team (maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters) en neemt deel aan
teamvergaderingen, cliëntbesprekingen, interne werkgroepen, wijkoverleggen, enz.
Profiel:













Je hebt een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting.
Je bent dynamisch en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Je bent communicatief vlot, zowel mondeling als schriftelijk.
Goede kennis van het Frans is een must, kennis van andere talen is een groot pluspunt.
Je bent bereid te werken met tolken en interculturele bemiddelaars.
Je bent flexibel en kan goed plannen en organiseren.
Je hebt ervaring in het werken met volwassen psychiatrische patiënten.
Je hebt kennis van de sociale kaart en het Brusselse werkveld.
Je bent goed in netwerken.
Je hebt affiniteit met de multiculturele realiteit van deze grootstad.
Outreachend werken spreekt je aan, alsook het coachen en geven van vormingen aan
individuen en groepen.
Je bent bereid tot avondwerk (één avond tot 20u).

Aanbod:








Het loon is volgens het barema sector geestelijke gezondheidszorg – PC 331.
Contract van onbepaalde duur voor een tewerkstelling van 75%
Onmiddellijke indiensttreding mogelijk
Gunstige verlofregeling
Een volwaardige opdracht in een organisatie in volle groei
Mogelijkheden tot vorming
Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer

Voor vragen betreffende de functie kan u terecht bij Eline Vyvey (leidinggevende) op het
nummer 02/344.46.74
Gelieve uw kandidatuur (brief en CV) te richten voor 30 april 2021 via mail naar
directiesecretariaat@cgg-brussel.be ter attentie van Eline Vyvey, leidinggevende LILA.

