Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante
zoekt een bewegingstherapeut op zelfstandige basis (m/v) met diploma
psychomotorische therapie of creatieve therapie medium dans en beweging
Situering organisatie
Andante is een van de 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen die erkend en
gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.
Andante is een term uit de muziekwereld en betekent langzaam en rustig voortgaande. Deze term is
een metafoor voor onze opdracht en visie: herstel en verbetering realiseren op het ritme van de
cliënt.
Andante biedt gespecialiseerde, ambulante zorg aan personen met ernstige geestelijke
gezondheidsproblemen en aan hun omgeving. Via ons zorgaanbod en voortbouwend op de eigen
krachten en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving ondersteunt Andante cliënten in hun
herstelproces en zoektocht naar meer welzijn en zinvol leven.
Andante is een stimulerende en boeiende werkomgeving dankzij de transparante en participatieve
beleidscultuur.
Dankzij de situering in de stedelijke context krijg je een geprivilegieerde kijk in de complexe,
multiculturele, sociale en psychische problematiek van een grootstad.
Taakomschrijving:
● Je verzorgt het groepsaanbod bewegingstherapie voor cliënten van het CGG. Het gaat om
(jong)volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen die ambulant begeleid
worden door een multidisciplinair team.
● Je overlegt met hulpverleners van het CGG in functie van een optimale zorg voor de cliënten.
Functievereisten:
● Ervaring en affiniteit met bewegingstherapie voor (jong)volwassenen met een
psychologische of psychiatrische problematiek.
● Kennis van psychopathologie.
● Je beschikt over de nodige organisatie- en planningsvaardigheden om het groepsaanbod
vorm te geven (logistiek, contactname met cliënten en hulpverleners).
● Je werkt graag alleen maar bent ook een teamspeler.
● Je beschikt over de nodige communicatievaardigheden om af te stemmen met cliënten en
hulpverleners.
● Minimale beschikbaarheid van een halve dag per week.
Wij bieden:
● een vergoeding van prestaties op zelfstandige basis
● indiensttreding vanaf 1 januari 2020
Meer informatie over onze werking vindt u op http://www.andante.be.
Geïnteresseerden sturen hun motivatiebrief en curriculum vitae naar
anne.grimon@andante.be, adjunct-directeur volwassenen en ouderen, uiterlijk op 30 september
2019.
Informatie kan opgevraagd worden via bovenvermeld mailadres of op het nummer 03/270 37 77.
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek
op maandag 14 oktober 2019 op de locatie van het directieteam, Herculusstraat 17, 2600 Berchem.
Dit is het enige selectiemoment.

