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Netwerk GGKJ Oost-Vlaanderen zoekt netwerkcoördinator
Functieomschrijving
Het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren (GGKJ) Oost-Vlaanderen zoekt
een halftijdse netwerkcoördinator. De missie van de netwerkcoördinatie bestaat uit het
faciliteren, creëren en beheren van een operationeel netwerk geestelijke gezondheid voor
kinderen en jongeren. Zij/hij werkt hiervoor nauw samen met de collega-netwerkcoördinator,
de kinder- en jeugdpsychiater van het netwerk, kinderen en jongeren en hun diverse
contexten, de collega’s uit de multidisciplinaire netwerkteams en alle partners uit het brede
netwerk GGKJ Oost-Vlaanderen.
Voor meer informatie over het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen en jongeren én
voor het uitgebreide profiel en de opdrachten netwerkcoördinatie (“richtlijnen
netwerkcoördinatie kinderen en jongeren”), verwijzen we naar www.psy0-18.be.
Voor meer informatie over het netwerk GGKJ Oost-Vlaanderen verwijzen we naar de
bijlagen.

Functieprofiel









Minimum 5 jaar relevante ervaring
Diploma bachelor of master
Op korte termijn beschikbaar
Werkingsgebied: provincie Oost-Vlaanderen
Plaats van tewerkstelling: Oude Abdij, Drongen
Beschikt over rijbewijs B en eigen vervoer
Contract van onbepaalde duur bij PopovGGZ vzw
Verloning volgens paritair comité 330.04 en barema in kwestie
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Competenties











Werkt transparant en constructief samen met “anderen” (vanuit gelijkwaardigheid,
vertrouwen en respect)
Handelt vanuit een reflectieve en positief kritische ingesteldheid
Werkt emancipatorisch en verbindend
Heeft zin voor initiatief
Is nieuwsgierig en leergierig
Is integer, flexibel en dynamisch
Heeft kennis van de sociale kaart (provincie Oost-Vlaanderen)
Heeft kennis over en inzicht in het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen
en jongeren zoals beschreven in de gids (www.psy0-18.be)
Handelt volgens de visie en missie van het netwerk GGKJ Oost-Vlaanderen
Maakt de ontwikkeling en de uitrol van het beleidsplan GGKJ Oost-Vlaanderen in
nauwe samenwerking met het netwerk binnen de afgesproken termijn mee mogelijk

Solliciteren
Dit is een externe vacature die maximaal verspreid mag worden. Voor verdere inlichtingen
kan u zich wenden tot Toon Langeraert, netwerkcoördinator van het netwerk GGKJ OostVlaanderen via toon.langeraert@popovggz.be of 09/2166550.
Kandidaturen (motivatiebrief en CV) worden ten laatste op 29 april 2016 aan Toon
Langeraert bezorgd. Datum van indiensttreding is voorzien ten laatste op 1 september
2016.
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