Gentenaars kunnen bij het OCMW Gent terecht voor advies of hulp over budget, wonen, opleiding,
werken, administratie, opvoeden en ouder worden. Meer dan 2.000 medewerkers staan paraat. Heb
je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de
stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een
innoverende blik op de toekomst.

OCMW Gent werft aan in contractueel verband met aanleg van een wervingsreserve met pools voor
een voltijdse betrekking in volgende functie (m/v/x):

Klinisch psycholoog (niveau A)
gedreven hulpverlener met empathische motor
Jouw taken
Laat de stad door je aderen stromen bij de Psychologische Dienst van het departement Sociale
Dienstverlening. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:
Je staat in voor een goede psychologische ondersteuning van de verschillende doelgroepen binnen
Gent:


Cliënten staan bij jou centraal, voor een kwaliteitsvolle begeleiding (via gespreksvoering) en
psychologische ondersteuning moeten we bij jou zijn.
o Je gebruikt een holistische aanpak waarbij je via verschillende technieken de cliënt en
zijn problematiek probeert te ondersteunen.
o Je hebt zowel korte psychologische gesprekken als langdurige begeleidingen waarbij
je een diepere vertrouwensband opbouwt met de cliënt.
o Een grondige rapportage van de gesprekken hoort hier natuurlijk ook bij.



Je coördineert de vakantiewerking binnen de psychologische dienst waarbij je zowel
psychologisch als praktisch gaat ondersteunen.
o Je motiveert collega begeleiders en zorgt voor een vlotte praktische werking
o Je ondersteunt de jongeren en hun ouders psychologisch waar nodig.
o Vanuit je observaties stel je hulpverleningsplannen op.



Je functioneert het beste met veel mensen om je heen. Jou omschrijven als een teamplayer is
een understatement. Samen met de maatschappelijk werkers vorm je een multidisciplinair
team en streef je naar de beste ondersteuning voor de doelgroepen.
o Je coacht de collega maatschappelijk werkers en geeft samen met hen richting aan
de hulpverlening.

o Vanuit jouw eigen expertise en ervaring laat je de maatschappelijk werkers groeien in
hun eigen deskundigheid


Intervisiemomenten en opleidingen voorzien om de psychologische dienstverlening te
versterken? Je doet niets liever!

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Sylvia Lis, diensthoofd, op het
nummer 09 266 30 43.

Wat zijn de voorwaarden?


Je beschikt over een masterdiploma klinische psychologie of gelijkwaardig

Wat krijg je van ons?












Een voltijdse contractuele tewerkstelling van bepaalde duur;
Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 3.170 (0 jaar anciënniteit) waarbij
relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
Maaltijdcheques;
Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een
(elektrische) pendelfiets;
Een gratis hospitalisatieverzekering. Maar wees toch maar voorzichtig;
Eindejaarspremie;
Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren

Mogelijke tewerkstellingsplaatsen
De plaats van tewerkstelling is Sint-Martensstraat 13, 9000 Gent.
Is deze job je op het lijf geschreven?
Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk maandag 29 oktober 2018.
OCMW Gent aanvaardt enkel online sollicitaties via http://jobs.gent.be .
Voeg bij je sollicitatie ook steeds een kopie van het diploma en een recent curriculum vitae toe tegen
de uiterste inschrijvingsdatum.
Heb je nog vragen over de procedure of de jobinhoud?
Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar
jobs@gent.be. Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij
Handan Dönmez (09 266 75 57), administratief medewerker bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende
kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed
door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

