Vacature Zorgcoördinator CGG Noord-West-Vlaanderen
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen
biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg aan personen met ernstige
geestelijke gezondheidsproblemen.
We werken voor kinderen en jongeren, adolescenten en jongvolwassenen,
volwassenen en ouderen die wonen in Noord-West-Vlaanderen, met
vestigingen in Oostende, Brugge en Torhout.
We spelen een actieve rol binnen de vernieuwing van de geestelijke
gezondheidszorg in de regio, in het bijzonder binnen de functie
vroegdetectie en vroeginterventie ten aanzien van ernstige psychische
problemen.
Het CGG Noord-West-Vlaanderen zoekt
een voltijds Zorgcoördinator
Functieomschrijving
Inhoudelijk:
Je staat in voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de
zorginhoudelijke visie en strategie van de organisatie in functie van een
optimale behandeling en opvolging van de patiënten.
Je ontwikkelt in overleg met de directeur en artsen een zorgvisie die
aangepast is aan de zorgnoden van de patiënten.
Je houdt je zowel op inhoudelijk als op beleidsniveau op de hoogte van
ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg..
Organisatorisch en leidinggevend:
Je vormt samen met de directeur en de facilitair coördinator het
directieteam van de organisatie.
Je faciliteert en implementeert de zorgvisie binnen de teamwerking door
overleg in het team te organiseren, teamleden te motiveren, te coachen en
zo nodig bij te sturen.
Je neemt deel aan diverse klinische teamvergaderingen, interne
werkgroepen en beleidsvergaderingen en vertaalt op die manier de
beleidsdoelstellingen naar operationele doelstellingen en concrete
afspraken.
Je volgt het dagelijks functioneren van de medewerkers op.
Je analyseert de vormingsbehoeften van de teamleden en ontwikkelt op
basis daarvan een vormingstraject.
Extern:
Je participeert in overleg met de directeur aan extern overleg omtrent
zorginhoudelijke thema’s.

Je verantwoordelijkheid speelt zich af in het hele werkingsgebied van het
CGG Noord-West-Vlaanderen, met standplaatsen Brugge en Oostende.
Profiel
Je hebt een master- of licentiaatsdiploma in de psychologie,
orthopedagogie of een andere relevante menswetenschappelijke richting,
met bij voorkeur ook een bijkomende management opleiding.
Je beschikt over relevante leidinggevende ervaring binnen de geestelijke
gezondheidszorg.
Je hebt een sterke inhoudelijke interesse in de vernieuwing, ontwikkeling
en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.
Je bent vertrouwd met organisatieontwikkeling en methodieken van
leidinggeven en coachen, waarbij je verschillende leiderschapsrollen kan
opnemen afhankelijk van de situatie.
Je bent verbindend, kan met weerstanden omgaan en pakt conflicten op
een positieve manier aan.
Je bent sterk in mondeling en schriftelijk informeren, synthetiseren en
rapporteren.
Je gaat innovatief, kwaliteits- en resultaatgericht te werk..
Je bent stressbestendig en doet aan kritische zelfreflectie.
Wij bieden
Een inhoudelijk uitdagende functie in een dynamische en evoluerende
werkomgeving.
Een veelzijdige opdracht in een resultaatgerichte cultuur die rechtstreeks
en open communiceren hoog in het vaandel voert.
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Een sector conform en aantrekkelijk salarispakket.
Solliciteren
Stuur je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 14 februari 2022 naar
Geert Crombez, voorzitter bestuursorgaan CGG Noord-West-Vlaanderen
geert.crombez@cgg.be
Voor meer informatie omtrent deze functie contacteer Filip Desmit
(050/342424).
Indien je kandidatuur weerhouden wordt, gaan de eerste gesprekken door
op woensdag 2 maart 2022 in Brugge.

