
CGG Brussel Kinder- en Jongerenteam werft aan  

Psycholoog 

Voltijdse tewerkstelling 

Contract van onbepaalde duur 

Indiensttreding vanaf 1 juli 2018 

 

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel richt zich tot kinderen, volwassenen en ouderen 

met een psychische en psychiatrische problematiek. Om ons aanbod te versterken zijn wij op zoek 

naar een psycholoog met interesse voor het werken met kinderen en ouders in deze ambulante 

setting in Brussel. Naast de psychologische begeleiding van dossiers werk je ook mee aan 

outreachende projecten. Je hebt contacten met de cliënten zelf, hun verwijzers en mantelzorgers, op 

de dienst en in hun thuismilieu.  

Profiel: 

- Je beschikt over een diploma master in de klinische psychologie 

- Je beschikt over een psychotherapeutische opleiding 

- Je beschikt over een speltherapeutische opleiding 

- Je hebt kennis van psychopathologie 

- Je staat in voor individuele en gezinstherapie van kinderen/jongeren en hun gezin 

- Je bent vertrouwd met psychodiagnostiek (belevingsonderzoek, testdiagnostiek) 

- Je houdt ervan om in een multidisciplinair team te werken en beschikt over de nodige 

zelfstandigheid 

- Je hebt kennis van de sociale kaart van Brussel en het Integrale Jeugdzorg landschap 

- Je hebt affiniteit met de multiculturele realiteit van deze grootstad 

- Goede kennis van het Frans is een must, kennis van andere talen is een groot pluspunt  

- Je bent bereid om met tolken te werken 

- Je bent bereid outreachend te werken 

- Ervaring met groepswerking is een pluspunt 

- Ik ben bereid tot avondwerk 

Aanbod: 

- Een contract van onbepaalde duur voor 38u 

- Een bezoldiging volgens PC 331 

- Mogelijkheid tot bijscholing 

- In een creatief en dynamisch team 

- Tewerkstelling in het kinderteam van CGG Brussel (Haachtsesteenweg 76- 1210 Sint-Joost-

ten-Node). 

Kandidaturen in te sturen tot en met 18 april 2017. Brief en CV richten via mail naar 

directiesecretariaat@cgg-brussel.be ter attentie van Hanne Van Gutschoven, leidinggevende 

kinderteam.  
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