
                                           Antwerpen, 27 mei 2021 
                                   

VACATUREBERICHT: KLINISCH PSYCHOLOOG M/V 

 
CGG VAGGA werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen met  
ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. VAGGA is een tweedelijnsvoorziening  
en werkt bij voorkeur op verwijzing. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze  
teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch.  
Voor het volwassenenteam van onze vestiging in Zoersel zoeken we een Klinisch Psycholoog voor 28.5u  in een 
contract van onbepaalde duur.  
 
Wie ben jij? 

• Je beschikt over een master of licentiaat in de klinische psychologie.  

• Je hebt een grondige kennis van en ervaring met psychodiagnostiek. 

• Je volgde of volgt een psychotherapieopleiding en ervaring in de GGZ is een pluspunt. 
 
Wat is jouw opdracht? 

• Screening, intake, diagnostiek en behandeling van cliënten uit de doelgroep volwassenen 18-59j 
met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen. 

• Contacten onderhouden met andere hulpverleners en verwijzers. 

• Mondelinge en schriftelijke verslaggeving. 

• Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, EPD …). 
 
Wat verwachten we verder?  

• Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken in een multidisciplinair team.  

• Werken met een open geest en constructieve bijdrages leveren aan onze organisatie die 
voortdurend in beweging en evolutie is. 

• Een cliëntgerichte en cultuursensitieve houding.  

• Bereidheid tot avondwerk (tussen 17 en 20u). 

• Zeer goede kennis van Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt. 

• Administratieve vaardigheden en kunnen werken met PC (Word, Outlook). 
 
Wat is ons aanbod? 

• Een contract van 28.5u onbepaalde duur met indiensttreding vanaf 01/09/2021. Bezoldiging volgens 
de barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen. 

• Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak  in een sterke organisatie, een divers 
cliënteel met uiteenlopende problematieken. 

• Een werkplek in ons gloednieuw gebouw (Handelslei 173, 2980 Zoersel). 
 

Wat heb je nodig? 
Bij aanwerving verwachten we: 

• Een afschrift van uw diploma. 

• Uw visum klinisch psycholoog en uw erkenningsnummer. 

• Een uittreksel uit het strafregister – model 2. 
 

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 11/06/2021 digitaal per mail gericht aan 
sollicitatie@vagga.be . Vermeld “Klinisch Psycholoog VAGGA Zoersel ” in de onderwerpregel.  
Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dat plaatsvindt in de 
loop van de week na 11/06/2021. 
Wie 14 dagen na afsluitdatum van de periode voor kandidatuurstelling geen bericht ontving, werd niet 
weerhouden. 
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