zorGGroep Zin biedt gespecialiseerde ambulante zorg en
preventie aan volwassenen, ouderen, gezinnen, kinderen
en jongeren in de zorgregio Limburg.
Interdisciplinaire teams staan in voor specifieke
zorgmodules voor volwassenen, ouderen, kinderen,
jongeren en gezinnen met psychische, sociale en
relationele problemen, voor de behandeling van forensisch
cliënteel en voor hulpverlening aan mensen die kampen met
problematisch gebruik, misbruik en/of afhankelijkheid van
alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken.

zorGGroep Zin vzw (fusie van CAD Limburg en VGGZ) heeft een vacature voor een:

Bachelor sociaal werk /
toegepaste psychologie /
sociaal verpleegkundige
kinder- & jongerenteam (M/V/X)
Voor een deeltijdse functie (50%) van onbepaalde duur
binnen het kinder- en jongerenteam Centrum te Hasselt.

Taakomschrijving


Voeren van intake- en begeleidingsgesprekken met de cliënt en zijn context (zowel individueel
als in groep). Werken met trauma, hechting, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen,
emotionele problemen, …



Uitbouwen van je eigen individuele zorgtrajecten en de opvolging en bijsturing hiervan in
samenwerking met een multidisciplinair team



Betrokkenheid in diagnostiek in samenwerking met het team.



Helpen uitwerken en verder verfijnen van een tweedelijns hulpverleningsaanbod voor de
doelgroep kinderen en jongeren.



Actief bijdragen aan de interne en externe communicatie van het team door deelname aan
teamvergaderingen, werkgroepen en samenwerkingsverbanden.



Inzet van online en/of blended hulpverlening.



Bijwonen van overleg- en intervisiemomenten.



Cliëntgebonden administratie, registratie en opmaak van een cliëntdossier.



Opvolgen van het totale hulpverleningsproces.



Contacten met verwijzers en andere betrokken hulpverleners onderhouden

Functieprofiel


Diploma bachelor in sociaal werk / toegepaste psychologie / sociaal verpleegkundige
of relevante andere.



Passie voor werken in GGZ.



Ervaring binnen GGZ is een meerwaarde.



Een therapeutische opleiding wordt sterk aanbevolen.



Goede kennis van de sociale kaart.



Zowel zelfstandig kunnen werken als een actieve deelname aan het teamgebeuren.



Beschikken over een diplomatieke en empathische ingesteldheid gekoppeld aan een sterke
persoonlijkheid.



Sterke communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als verbaal).



Flexibel ingesteld zijn, zich kunnen organiseren en initiatief nemen



Over voldoende draagkracht en stressbestendigheid beschikken



Affiniteit met en/of bereidheid tot online/blended werkvormen.



Bereidheid tot bijscholing.



Bereidheid tot avondpermanentie (1 avond per week tot 20u).



Beschikken over een wagen is aangewezen.

Aanbod


Een contract 50% van onbepaalde duur.



Verloning volgens IFIC inschaling (schaal 15).



Professionele ondersteuning via teams/casusoverleg en functioneringsgesprekken.



Mogelijkheden tot opleiding en bijscholing.



Tewerkstelling binnen een dynamische organisatie met een pioniersrol binnen het GGZ
landschap.

Solliciteren
Wij streven naar een snelle indiensttreding. Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen
zich kandidaat stellen door een gemotiveerd schrijven en CV te richten via mail aan Jessica Decoene
(jessica.decoene@zorggroepzin.be) en Veerle Pinxten (veerle.pinxten@zorggroepzin.be).

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 juli 2022
Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Jessica Decoene op het
nummer 011 22 30 10.

