
    
 
 
 
 
 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips vzw 
     zoekt voor zijn forensische werking 

psycholoog (m/v)   
bepaalde duur (19u) 

 
 

Je functie 
Als lid van het multidisciplinair team sta je mee in voor de psychologische hulp aan gedetineerden in de gevangenis van Beveren en 
Dendermonde. Je bouwt hierbij een goede interne (met collega’s binnen het team en CGG) en externe (met andere hulpverlenings- 
en justitiële actoren) samenwerking op. Indicatiestelling, vraagverheldering, behandeling, diagnostiek, rapportage (schriftelijk en 
mondeling) en evaluatie behoren tot jouw takenpakket.  
 

Je profiel 
● Je beschikt over een diploma master in de psychologische wetenschappen, een erkenning als klinisch psycholoog en een 

visum voor de uitoefening van de klinische psychologie.  
● Je hebt een sterke affiniteit en bij voorkeur ervaring met forensische zorg. 
● Je bent bereid te werken op een externe locatie (gevangenis Beveren en Dendermonde). 
● Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.  
● Je kan zelfstandig en teamgericht werken. 
● Je bent stressbestendig. 
● Je werkt nauwgezet en administratief accuraat. 
● Je staat open voor feedback en streeft naar optimalisering en vernieuwing. 
● Je draagt discretie, integriteit en loyaliteit hoog in het vaandel. 
● Je onderschrijft de missie van CGG Eclips. 

  
Ons aanbod 

● Wij bieden een contract voor bepaalde duur (19u) tot en met 31 maart 2022. 
● Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk. 
● Een inhoudelijk uitdagende functie met een aantrekkelijk salaris (barema 1.80 geldig onder PC 331.00.20) en bijkomende 

extralegale voordelen. 
 
 

Meer informatie? 
Voor verdere informatie kan je terecht bij Machteld De Clercq, teamleider forensische zorg (09/235 22 41). 
  
 

De selectieprocedure 
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Mail je sollicitatiebrief en CV uiterlijk op 6 januari 2021 naar 
sollicitatie@cggeclips.be of stuur alles op naar CGG Eclips (t.a.v. Human Resources), Elyzeese Velden 74, 9000 Gent. 
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