VACATURE

Het Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale
Personenzorg Groep LITP, is een samenwerkingsverband tussen diensten actief in de ambulante
geestelijke gezondheidszorg en psychosociale
revalidatie in Limburg. Wij richten ons op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychosociale en/of psychiatrische ondersteuningsbehoeften. Het kan gaan om korte of langdurige
psychosociale en/of psychiatrische behandelingen
en begeleidingen gericht op een maximaal herstel.

Wil jij ons team
komen versterken?
Wie zijn wij?
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg LITP is een
multi-disciplinaire dienst waar, in teamverband, aan ambulante niet -urgente psychiatrische, psychologische en sociale
zorgverstrekking wordt gedaan.
In onze teams werken we met meerdere disciplines samen
om de ambulante geestelijke gezondheidszorg voor kinderen
en jongeren te organiseren vanuit een zorg op maat gedachte. Onze medewerkers zijn therapeutisch geschoold en ook
hier streven we naar differentiatie en complementariteit. We
zoeken steeds naar het geschikte antwoord op de zorgvraag
van de cliënt en we doen dit steeds vanuit een dialoog zowel
met de cliënt, zijn omgeving als met de bredere context.
Ambulante geestelijke gezondheidszorg is een uitdagende
maar boeiende opdracht in het brede veld van zorg voor kinderen en jongeren. Wij doen dit samen met de partners in
Ligant, het Limburgse netwerk geestelijke gezondheid voor
kinderen en jongeren en in samenwerking met de partners
binnen Integrale Jeugdhulp.

INFORMATIE:
Voor meer toelichting kan u contact opnemen met
Ann Pepermans, Kinder-en jeugdpsychiater en doelgroep-arts
CGG K&J op 089 32 97 77 of a.pepermans@groeplitp.be
Een uitgebreid profiel en taakomschrijving kan worden
opgevraagd.
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Wie zoeken we?
Voor onze CGG vestiging in Beringen en Overpelt zoeken wij
Kinder-en jeugdpsychiaters – Teamartsen om deze zorg uit te
bouwen. Een combinatie met een engagement in een andere
setting is mogelijk en wordt ondersteund.

Wat bieden wij?
We bieden een boeiende werkomgeving en de gelegenheid
om voor kinderen en jongeren en hun context die geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen het verschil te kunnen maken. In onze vestiging van Beringen hebben we sinds 20 jaar een intensieve samenwerking met de
lokale besturen van West-Limburg in de ‘Kind in Nood’ werking. Hier richten we ons specifiek op de doelgroep kwetsbare kinderen en jongeren met een (risico op het ontwikkelen
van) GGZ-problematiek in combinatie met een kwetsbare en
kansarme context.
Je werkt in een contract als zelfstandige met forfaitaire vergoeding voor teambespreking, beleidsparticipatie en administratie. We trachten een goede werking van zelfstandige
artsen te faciliteren door ondersteuning op vlak van onthaal
en secretariaat.

KANDIDATUUR:
Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief
met uitgebreid CV
t.a.v. Jo Gommers,
algemeen directeur
j.gommers@groeplitp.be

