VACATURE

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor de Technische dienst een
polyvalent medewerker - schrijnwerk (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVT-bedden en
is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.
Jouw opdracht
Als medewerker van de technische dienst lever je een actieve en vakkundige bijdrage op verschillende
technische domeinen, in het bijzonder binnen de vakgroep schrijnwerk.
Jouw profiel
- Je bent in het bezit van een diploma in een technische richting en bent technischuitvoerend goed onderlegd.
- Je hebt ervaring met houtbewerking of schrijnwerk.
- Je ziet waar de problemen liggen en kunt creatieve oplossingen aanbieden.
- Je werkt graag in team, maar kunt ook individueel aan de slag.
- Je bent ordelijk en plichtsbewust.
- Je stelt je flexibel op door je aan te passen aan de noden van de dienst.
- Je communiceert op een open en spontane wijze.
- Veilig werken vind je belangrijk. Zowel voor jezelf, collega’s als de omgeving.
- Je bent integer en stelt je loyaal en collegiaal op.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
- 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 boeiend en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke
maatschappelijke relevantie.
- Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst tot eind december 2018 met kans op
verlenging bij positieve evaluatie.
- 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 voorzien vanaf maart 2018.
Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: TD - schrijnwerk) vóór 15/02/2018 t.a.v. Brecht Vandeputte, HR
Medewerker, 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 Karel Vanthuyne, Diensthoofd Technische
dienst ( 050 79 95 79).
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

