VACATURE

Het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus
zoekt voor De Bron een
logistiek medewerker (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVTbedden en is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.
Afdeling De Bron is een opname- en behandelafdeling voor volwassenen met acute
psychotische- en aanverwante persoonlijkheidsstoornissen.
Jouw opdracht
Als logistiek medewerker sta je in voor de organisatie en uitvoering van het logistiek en huishoudelijk
gebeuren op de afdeling. Je sluit ook aan bij het centraal overleg van de referentiemedewerkers was en
linnen en voeding.
Jouw profiel
- Je volgde de opleiding “logistiek assistent” en beschikt over een getuigschrift van een
erkende opleidingsinstelling.
- Je hebt affiniteit, interesse of bijkomende ervaring met personen met een psychotische
kwetsbaarheid.
- Je bent in staat om zelfstandig te werken en de huishoudelijke opdracht vlot te
organiseren en uit te voeren.
- Je toont initiatief en betrokkenheid in het verder uitbouwen van een kwalitatieve
logistieke organisatie.
- Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
- Je beschikt over de nodige flexibiliteit, sociale vaardigheden en organisatorische
kwaliteiten.
- Je hecht veel belang aan de geldende regels inzake voeding, hygiëne en veiligheid.
- Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk
geïnspireerde waarden.
Ons aanbod
- Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke
maatschappelijke relevantie.
- Een halftijdse tewerkstelling voor een periode van drie tot zes maanden.
- Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s.
- Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluit bij je opdracht en
ontwikkelingsnoden.
- Indiensttreding voorzien vanaf 09/01/2018.

Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg!
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: log. mw De Bron) spoedig t.a.v. Brecht Vandeputte, HRmedewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 54) of per e-mail naar
amandus.solliciteren@fracarita.org.
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Hilde Christiaens, Afdelingshoofd De Bron
(050 79 95 00, dect. 7801).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
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