Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg ANDANTE zoekt

mobiele crisismedewerkers
voor het mobiele crisisteam van het netwerk PANGG 018
master of bachelor contract onbepaalde duur (28,5u tot 38u/week)

Wat wordt jouw uitdaging?
•
•
•
•
•

Je werkt in het mobiele crisisteam van het netwerk PANGG 018 te Antwerpen.
Je gaat op huisbezoek bij kinderen en jongeren die in een acute crisissituatie verkeren,
waarbij er een vermoeden is van een psychische of psychiatrische problematiek.
Je kan zelfstandig een juiste inschatting maken van de ernst van de situatie , de crisis
stabiliseren, een kortdurende behandeling uitzetten de hulpverlening coördineren.
Je werkt op een oplossings-, kracht- en actiegerichte manier, met inclusie van de formele en
informele netwerken van kind/jongere en hun context.
Je kan samenwerken met collega’s van het multidisciplinaire netwerkteam (provinciaal), alle
partners van PANGG 0 18, het CrisisMeldPunt -18, de netwerkpsychiater(s) en de
netwerkcoördinatie.

Wat vragen we?
•
•

•
•
•
•
•

Je hebt een master- of bachelordiploma in een psychologische, pedagogische, sociale of
paramedische richting.
Je hebt een goede kennis van psychische en psychiatrische problematieken bij kinderen en
jongeren, hun aanpak en behandeling. Je kan werken met zowel jonge kinderen als
adolescentenJe hebt affiniteit met crisiszorg en kan besluitvaardig en oplossingsgericht handelen in
crisissituaties en moeilijke gezinscontexten. Je bent voldoende stressbestendig.
Je hebt meerdere jaren ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
of in een belendende sector.
Je kan zelfstandig werken en neemt initiatief binnen een multidisciplinaire en intersectorale
teamcontext.
Je beschikt over een wagen, dit is noodzakelijk voor mobiele activiteiten.
Je bent bereid je actief bij te scholen en (indien wenselijk) bijkomende opleiding te volgen.

Wat bieden we?
•
•
•
•
•
•

Plaats van tewerkstelling: mobiel crisisteam PANGG 0-18,Cornelius Schutstraat 28 te Deurne.
Een bediendecontract voor onbepaalde duur van 28,5 tot 38u/week.
Onmiddellijke indiensttreding.
Verloning volgens barema 1.55 (bachelor) of 1.80 (master) van de Vlaamse Gemeenschap,
met maximale anciënniteit van 10 jaar.
Verplaatsingskosten outreaching volgens de officiële tarieven.
Een boeiende en ondersteunende werkomgeving.

Geïnteresseerden sturen hun motivatiebrief en curriculum vitae voor 6 november 2019 naar Stefanie
Steeman (stefanie.steeman@andante.be). Voor meer informatie kan men eveneens terecht bij
Stefanie Steeman (0470/480.437).
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op woensdag 13
november 2019 vanaf 13 uur.

