CGG PassAnt, CAR Antenne 3000 en CAR Land van Halle en Asse gaan samen met de andere Centra
voor Ambulante Revalidatie (CAR) en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Vlaams
Brabant inzetten op een geïntegreerde samenwerking. Als 2e lijns diensten voor gespecialiseerde
psychologische zorg willen wij onze krachten bundelen om samen die mensen te bereiken waar wij
ieder op zich onvoldoende een aanbod voor kunnen realiseren. Wij richten ons met dit project met
name op jongeren in de vroeg-adolescentie leeftijd tot transitieleeftijd (12-23 jaar) en hun context.
Om ons project te kunnen uitbouwen zijn wij op korte termijn op zoek naar een:
Psycholoog – Orthopedagoog – 80%
Je hebt een master in de Klinische Psychologie of pedagogische Wetenschappen en in het bezit van
een visum. Je hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep en de werking van een CAR. Ervaring met
psychodiagnostiek (intelligentie-, neuropsychologisch- en belevingsonderzoek) is een vereiste. Een
therapeutische opleiding volgen of hebben afgerond, kan een meerwaarde zijn. Je kunt zelfstandig
werken en hebt de nodige discipline om jouw administratieve taken correct en op tijd uit te voeren.
Je bent tevens ook een teamspeler die de meerwaarde van een multidisciplinair team naar waarde
weet in te schatten.
Logopedist – 60%
Je hebt een Bachelor of Master in de Logopedische Wetenschappen en bij voorkeur ervaring met de
doelgroep en de werking van een CAR. Ervaring met logopedisch onderzoek en de opmaak van een
logopedisch bilan is een vereiste. Je kunt zelfstandig werken en hebt de nodige discipline om jouw
administratieve taken correct en op tijd uit te voeren. Je bent tevens ook een teamspeler die de
meerwaarde van een multidisciplinair team naar waarde weet in te schatten.
Psychomotorisch therapeut – 60%
Je hebt een Bachelor in de Kinesitherapie of Ergotherapie en bij voorkeur ervaring met de doelgroep
een CAR (ASS / ADHD). Ervaring met psychomotorisch onderzoek en met de opmaak van een
psychomotorisch bilan is een vereiste. Je kunt zelfstandig werken en hebt de nodige discipline om jouw
administratieve taken correct en op tijd uit te voeren. Je bent tevens ook een teamspeler die de
meerwaarde van een multidisciplinair team naar waarde weet in te schatten.
Aanbod
-

-

Wij bieden jou een tijdelijk deeltijds contract van bepaalde duur tot 31-12-2022, hetgeen
mogelijks verlengd kan worden.
Je wordt verloond op basis van een IFIC functieclassificatie.
Je werkt in een divers en multidisciplinair team dat bestaat uit orthopedagogen,
psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten, een psychomotorisch therapeut, een
maatschappelijk assistente en een kinderpsychiater, binnen zowel een CAR als CGG.
Je werkt in Leuven en Halle.

-

Je hebt beschikking over een personeelsparking.
Kom je met het openbaar vervoer, dan komen wij tussen in deze kosten.

Krijg je goesting om samen met ons dit project verder uit te werken, reageer dan zo snel mogelijk
door jouw kandidatuur met CV te mailen naar:
marieke.steunenberg@passant.be

