Antwerpen, 28 september ‘20

VACATURE
Afdelingshoofd – Jeugdzorg
Contract (voltijds) - onbepaalde duur
VAGGA v.z.w. is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg erkend en gesubsidieerd door de
Vlaamse overheid.
Als CGG biedt VAGGA gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, volwassenen en
ouderen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving.
CGG Vagga bestaat uit 3 afdelingen: Jeugdzorg, Volwassenen en ouderenzorg, Categoriale zorg
(Verslavingszorg en –preventie, Forensische zorg).

Voor de afdeling Jeugdzorg zijn we op zoek naar een gedreven afdelingshoofd.
De afdeling Jeugdzorg bestaat momenteel uit vier jeugdteams (kinderteam, latentieteam, ado-team
en jeugdteam Zoersel), samen ongeveer een 35-tal medewerkers.

Wat is de kernopdracht van een afdelingshoofd in CGG Vagga?
-

Je bent de direct leidinggevende t.a.v. de medewerkers van de afdeling
Je staat in voor het operationeel management van de afdeling
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan van de afdeling
Je staat in voor de implementatie en realisatie van het kwaliteitsbeleid
Je vertegenwoordigt de afdeling in extern beleidsoverleg (GGZ-netwerk Kinderen en
jongeren Pangg, Integrale Jeugdhulp, werkgroep Jeugd Zorgnet-Icuro,…).
Je bent medeverantwoordelijk voor het algemeen beleid van de organisatie door participatie
aan het directieteam en het opnemen van organisatieopdrachten.

Wil jij onze nieuwe collega worden?
Dan voldoe je aan dit profiel:
-

Masterdiploma in de humane wetenschappen
Vorming inzake (project)management
Ervaring met leidinggeven
Ervaring in de (ambulante) Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen en jongeren is
aanbevolen
Bekendheid met het beleid in de Jeugdzorg (GGZ, Welzijn, Opgroeien, Onderwijs)
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We zijn op zoek naar iemand met de volgende vaardigheden:
-

Je hebt zin voor leiding geven, coördinatie en organisatie, proces sturend en ondersteunend
Je staat open voor feedback en bent bereid om bijkomende vorming te volgen
Je kan proactief en zelfstandig werken én werkt actief en constructief samen met de directie
en je collega’s van het directieteam. Je bent resultaatsgericht.
Je hebt humor en werkt met een open mind
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
PC-ervaring: goede kennis van MS Word, PowerPoint en Excel en multimedia
Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands

Lijkt dit alles jouw droomjob? Dan heeft Vagga heel wat in de aanbieding:
-

Een contract voor onbepaalde duur (voltijds – 38u), indiensttreding zo snel mogelijk
Aangepaste verloning met extralegale voordelen
Een veelzijdige functie met boeiende uitdagingen op professioneel vlak met ruimte voor
eigen initiatief.

Bij aanwerving verwachten we:
- Een afschrift van uw diploma
- Een uittreksel strafregister – model 2

Hoe solliciteren?
Kandidaten dienen hun gemotiveerd (elektronisch) schrijven en CV te richten aan:
Mario De Prijcker, directeur( mario.deprijcker@vagga.be ) tegen uiterlijk 23-10-2020
Vermeld: “Vacature afdelingshoofd jeugdzorg ” als onderwerp.
Kandidaten zijn bereid mee te werken aan een screening van competenties (assessment).
Voor meer informatie kan u terecht bij Mario De Prijcker, directeur (mario.deprijcker@vagga.be) of
kan je ook telefonisch contact opnemen via 03/256 91 01.
Functiebeschrijving is beschikbaar op aanvraag.
Het sollicitatiegesprek (1ste ronde) zal plaats vinden op maandagnamiddag 26 oktober ‘20
Indien u binnen de week na het afsluiten van de vacature niets vernomen heeft, betekent dit dat u
voor deze vacature niet in aanmerking komt.
Vertrouwelijke afhandeling wordt gewaarborgd.
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