VACATURE

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor het Motorisch Centrum
een halftijdse kinesitherapeut (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVTbedden en is partner in het Netwerk GGZ Noord West-Vlaanderen.
Jouw opdracht
Je maakt deel uit van de vakgroep kinesitherapie en verzorgt mede het afdelingsoverstijgende
kinesitherapieaanbod. Je rapporteert aan de coördinator van het Motorisch Centrum.
Jouw profiel
- Je behaalde het diploma van kinesitherapeut.
- Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met mensen met een psychische
kwetsbaarheid.
- Affiniteit of bijkomende vorming met betrekking tot psychomotoriek is een pluspunt.
- Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering.
- Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
- Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband.
- Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
- Je toont initiatief en betrokkenheid in het verder uitbouwen van een kwalitatief
zorgaanbod binnen het motorisch centrum en binnen de kinesitherapie in het bijzonder.
- Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe
programma’s aan.
- 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 met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
- Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s.
- Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht
en ontwikkelingsnoden.
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
- Indiensttreding van zodra mogelijk.
Interesse?
Stuur spoedig uw sollicitatiebrief en CV (ref.: Kiné) t.a.v. Brecht Vandeputte, HR Medewerker, PC SintAmandus,
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 Joeri Vermeersch, Coördinator Motorisch
Centrum ( joeri.vermeersch@fracarita.org ).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
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

