Vacature Stafmedewerker (0,8 of 1 VTE)
Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) is één van de partners binnen het Vlaams
Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de
preventie van zelfdoding. Daarnaast is het CPZ ook de organisatie achter de Zelfmoordlijn. Het CPZ is
momenteel op zoek naar een stafmedewerker die zowel taken in het kader van de
beheersovereenkomst van VLESP als taken binnen de opdrachten van het CPZ opneemt.
Taken:
Voor VLESP
 Je bent of wordt expert op het vlak van suïcidepreventie, in het bijzonder wat betreft
vormingsmethodieken en deskundigheidsbevordering als evidence based methodiek voor de
preventie van zelfdoding.
 Je vertaalt door VLESP ontwikkelde methodieken in vormingen die door de organisaties met
terreinwerking suïcidepreventie kunnen worden geïmplementeerd.
 Je stemt af met de organisaties met terreinwerking suïcidepreventie m.b.t. hun noden naar
ondersteuning.
 Je volgt de evaluatie van de vormingen op, en rapporteert deze aan de uitvoerders.
 Je neemt wetenschappelijke literatuur door en vertaalt deze in informatie voor het werkveld en
het brede publiek.
 Je staat in voor de opvolging, evaluatie en implementatie van een aantal methodieken die door
VLESP werden ontwikkeld, zoals de app BackUp.
Voor het CPZ





Samen met je collega’s verantwoordelijk voor de vormingen ontwikkel je vormingspakketten
suïcidepreventie. Je stemt deze af op maat van de aanvrager of organisator van de vormingen.
Je ontwikkelt expertise rond de specifieke kernthema’s waarrond het CPZ vormingen aanbiedt.
De kernexpertise van het CPZ bevindt zich op het vlak van crisisgespreksvoering, online en
telefonische gespreksvoering, het voeren van gesprekken over suïcidaliteit door niethulpverleners en het brede publiek en het vormen van vrijwilligers van de Zelfmoordlijn en van
andere hulplijnen. De komende jaren zal specifieke aandacht gaan naar preventie van zelfdoding
op het werk.
Je evalueert de vormingen en stuurt bij indien nodig.

Wij zoeken:
Profiel:


Je hebt een masterdiploma als psycholoog of in een sociale richting.









Je hebt enige kennis over de preventie van zelfdoding of bent bereid deze kennis zeer snel te
verwerven. Je bent bekend met het Vlaams actieplan suïcidepreventie.
Je hebt affiniteit met wetenschappelijk werk: op zoek gaan naar bronnen, literatuur doornemen
en onderzoeksresultaten en cijfers interpreteren zijn voor jou geen struikelblok.
Je deed reeds een eerste ervaring op als professional binnen de geestelijke gezondheidszorg,
preventie, hulplijnen.
Je hebt een vlotte communicatiestijl, zowel mondeling als schriftelijk.
Je bent een teamspeler, je bent gericht op samenwerking maar kan ook goed zelfstandig werken.
Je koppelt terug en gaat in overleg indien nodig.
Je hebt geen schrik om voor een groep te spreken: je kan je boodschap helder overbrengen en
een publiek enthousiasmeren.
Je hebt kennis van vormingsmethodieken. Je kan deze zowel offline als online toepassen.

We bieden:








Een 0,8 VTE contract van onbepaalde duur (30,4 uur/week)
Een tewerkstelling binnen het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, dat samen met de Eenheid
voor Zelfmoordonderzoek van de UGent VLESP vormt. Jouw standplaats wordt Brussel, maar je
bent ook geregeld in de kantoren van VLESP op het UZ Gent.
De kans om ervaring op te doen bij een organisatie met groot maatschappelijk belang.
Verloning volgens de sector (PC 331.0, GID). Voor de arbeidsvoorwaarden volgen wij PC 330.04.
Integrale vergoeding woon-werkverkeer, gsm-abonnement en laptop.
Flexibele tewerkstelling met ruime thuiswerkmogelijkheden, onze kantoren liggen op
wandelafstand van Brussel-Noord.

Interesse?
- Bezorg ons je motivatiebrief en CV t.a.v. Kirsten Pauwels, kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be
met vermelding ‘stafmedewerker VLESP / vormingen’. Beschrijf in je motivatiebrief duidelijk waarom
jij de persoon bent die wij zoeken.
- Kandidaturen worden enkel weerhouden als je sollicitatie ons bereikt voor 29/8/2022.
- De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 5/9/22.
- Indiensttreding: zo snel mogelijk.

