VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor de Mobiele nachtdienst
een verpleegkundige (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en
nachtkliniek (46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners).
Samen met enkele andere partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke
Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen via de creatie van mobiele crisis- en behandelteams.
Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers geïnspireerd en verbonden op weg met
mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Jouw opdracht
De verpleegkundige verbonden aan de mobiele nacht equipe heeft een vaste thuisbasis en een vast
basisroulement. Hij/zij wordt voor korte periodes ingezet, op de diverse afdelingen van het psychiatrisch
ziekenhuis en de afdelingen van het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) campus Beernem en campus
Torhout, wanneer die geconfronteerd worden met een niet geplande afwezigheid van een vaste
nachtmedewerker.
Jouw profiel
- Je beschikt over het diploma van gegradueerde of bachelor in de verpleegkunde.
- Je bent sterk in het toepassen van het crisisontwikkelingsmodel en steunt hierbij op de principe
van herstelondersteunende zorg.
- Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een begeleiding te
hanteren volgens de zorgvisie van de hulp vragende afdeling.
- Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering.
- Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
- Je bent stressbestendig en kan in crisissituaties accuraat optreden.
- Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg en bent betrokken in de verdere uitbouw
van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdelingsniveau.
- Door je sterke communicatie- en rapportagevaardigheden zorg je voor een vlotte communicatie
naar het team, de arts van wacht, e.a. .
- Je kunt zelfstandig werken en hebt ervaring met nachtshiften.
- Je bent vlot in het toepassen van de geldende procedures (bv. verdwijningen,
agressiebeheersing/veilige zorg, opname/onthaal/transfer,...)
- Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
- Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
Ons aanbod
- Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte en professionele werkomgeving met een
duidelijke maatschappelijke relevantie.
- Een halftijdse, deeltijdse of voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde
duur met kans op verlenging na positieve evaluatie.
Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg!
Het Centrum behoort tot de Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent

-

Een voorspelbaar basisrooster (i.f.v. permanentie kan soms afgeweken van het vast basisrooster).
Verloning volgens de sectorale barema’s (IFIC).
Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding.
Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
Indiensttreding mogelijk vanaf september 2021.

Interesse?
Solliciteer vóór 10/02/2021 via ons online sollicitatieformulier. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te
voegen.
Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht Brecht Vandeputte, HR medewerker
(050 79 95 54; dect. 2201).
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Kurt Vergaerde, Diensthoofd Centrale en
Mobiele nachtdienst (050 81 97 64, dect. 5001; kurt.vergaerde@amandus.broedersvanliefde.be ).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
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