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Vacaturebericht 

(referentienummer: VB6psychiater) 

 

Psychiater volwassenteam Lier 

(m/v/x) 

(contract onbepaalde duur) 

 

Wie zijn we?  
 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont bestaat uit drie vestigingen die 

gelokaliseerd zijn te Mechelen, Boom en Lier. De Pont is één van de 19 Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg in Vlaanderen. We zijn specialisten in preventie, vroegdetectie en ambulante 
behandeling van psychische problemen.  Als sociale onderneming kiezen we ervoor nauw samen te 

werken met partners in het netwerk om zo de geestelijke gezondheidszorg in ons werkingsgebied te 
verbeteren. Samenwerking is ook intern een vaste waarde: we werken multidisciplinair en integraal 

in teamverband. 
 
We zoeken een psychiater, die tewerkgesteld zal worden in het volwassenenteam van Lier.  

 

Heb je zin om hieraan mee te werken? 
 
Ben jij op zoek naar een zinvolle job met uitdaging? Wil jij psychisch kwetsbare mensen en 

hun context bijstaan, krachtiger maken en herstelgericht werken? Neem je graag 
verantwoordelijkheden op? Dan vormen wij een goede match! 

 
Ben jij de collega die we zoeken? Dan... 

• ben je een erkend psychiater 

• heb je ervaring met psychodiagnostiek en psychiatrische behandeling 

• heb je een open communicatiestijl 

• sta je mee in voor de psychiatrische en therapeutische opvolging van cliënten  

neem je deel aan de wekelijkse teamvergaderingen 

• heb je bij voorkeur een therapieopleiding (afgerond of in opleiding) 

• lever je een bijdrage aan ons zorginhoudelijk beleid 
 
Het aantal uren is bespreekbaar, een minimum engagement van 2 dagen per week is aangewezen. 
Indien je geïnteresseerd bent, kan er overlegd worden over wederzijdse verwachtingen. 
 

Sollicitatiebrief met cv enkel via e-mail met vermelding van het referentienummer VB6psychiater 

verzenden naar: 
Jana De Beul – coördinator +18, jana.debeul@cggdepont.be en een kopie naar 
sollicitatie@cggdepont.be. Voor inlichtingen mag je ook steeds contact zoeken per e-mail. 

 
ENKEL DE E-MAILS MET DIT REFERENTIENUMMER DIE OP BEIDE E-MAILADRESSEN WERDEN VERZONDEN, ZULLEN 

EEN ANTWOORD KRIJGEN. 
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