CGG Prisma vzw
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Zorgzaam in verscheidenheid
Het centrum geestelijke gezondheidszorg Prisma vzw
heeft een vacante betrekking voor

Adjunct-directeur (m/v)
Setting:
• Ambulante hulpverlening aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een ernstige
psychologische en/of psychiatrische problematiek – multidisciplinair teams
Functie:
• Samen met de algemeen directeur vorm je het directieteam
• Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de ambulante zorg- en dienstverlening voor
verschillende doelgroepen en waakt over de inhoud en kwaliteit ervan
• Je hebt bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe zorgvragen en voor initiatieven
die het hulpaanbod naar de cliënten en context bevorderen
• Je bent verantwoordelijk voor het vormingsbeleid en neemt deel aan verschillende
thematische commissies in de netwerken, koepel- en partnerorganisaties
Profiel:
• Je behaalde (bij voorkeur) een masterdiploma in sociale en menswetenschappen en hebt een
passie voor geestelijke gezondheidszorg
• Je weet medewerkers zowel individueel als in teamverband aan te sturen, te coachen en te
motiveren en gebruikt hierbij een participerende en inspirerende leiderschapsstijl
• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden
• Je bent in staat complexe projecten uit te werken en gaat daarbij analytisch en planmatig te
werk. Ervaring met en interesse in kwaliteitsmanagementsystemen is een meerwaarde
• Kennis van de bestuurlijke en normatieve regels in de hulpverleningscontext is een pluspunt
• Je werkt in het hele werkingsgebied van CGG Prisma en bent bereid je daarvoor te
verplaatsen
Aanbod:
• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Verloning volgens barema’s van PC 331 (1.80 + functietoeslag) aangevuld met extralegale
voordelen
• Start tewerkstelling: streefdatum juli 2019, exacte datum overeen te komen
• Standplaats: Blankenberge

Solliciteren met uitgebreid C.V. en gemotiveerd schrijven naar Dhr. Patrick Penders, voorzitter RvB
CGG Prisma vzw, Astridlaan 35, 8370 Blankenberge – e-mail: vacature@cggprisma.be met kenmerk
Adjunct-directeur. Uiterste sollicitatiedatum: 30-04-2019
Indien u meer inlichtingen wenst over de inhoud van de betrekking kan u contact opnemen met Dhr.
Jeroen Portois, algemeen directeur – tel 050 977 000
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Visietekst cgg Prisma vzw
Het CGG Prisma vzw
•

heeft als opdracht een verantwoorde zorg aan te bieden met het oog op het herstel van het
psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor cliënten en hun
leefomgeving opdat aldus cliënten competenties verwerven of ontwikkelen die de basis
vormen voor hun emancipatie en hun maatschappelijk functioneren

•

is binnen het kader van zijn opdrachtverklaring toegankelijk voor cliënten uit de hele bevolking,
en wil uitdrukkelijk niemand op welke grond dan ook, uitsluiten. Laagdrempeligheid en een
grote toegankelijkheid zijn voor ons zeer belangrijke werkingsbeginselen

•

streeft ernaar om de cliënt maximaal te betrekken in het hulpverleningsproces. De cliënt
wordt gezien als een actieve partner in het hulpverleningsproces, die samen in dialoog met de
hulpverlener de doelstellingen kan nastreven

