VACATURE

Het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus
zoekt ter ondersteuning van de patiëntenzorg een
“ICT for care” medewerker (systeemverpleegkundige) (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen, 120 PVT-bedden
en is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.
Jouw opdracht
Als “ICT for care” medewerker faciliteer je informaticatechnisch de inhoudelijke zorgprocessen binnen
de patiëntenzorg. Daarbij staat de afstemming van zorginhoud en -communicatie centraal. Tot je
hoofdopdrachten behoren o.a.:
- verder uitbouwen, implementeren en opvolgen van het elektronische patiëntendossier.
- beheren van de data- en kennissystemen.
- advies geven bij beleidsbeslissingen rond specifieke ICT-projecten.
- beleidsvoorbereidend werk m.b.t. de informatie- en communicatiebehoefte rond ICT.
- ontwikkelen en innoveren van projecten teneinde de zorgcommunicatie verder te
optimaliseren.
- opleiden en begeleiden van medewerkers bij de implementatie van projecten en tools.
Daarnaast ondersteun je de directie in verschillende projecten en beleidsopdrachten.
Jouw profiel
- Je beschikt over een master- of bachelordiploma in de menswetenschappen.
- Je beschikt over een aantal jaren ervaring in de directe patiëntenzorg.
- Je hebt affiniteit of ervaring in het uitwerken van zorgprocessen, het werken met
zorgapplicaties en systemen ter ondersteuning van de zorgcommunicatie.
- Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen in de zorg.
- Je hebt sterke ICT vaardigheden, werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen
en hebt kennis van moderne communicatietechnieken.
- Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
- Je bent klantgericht en kan goed samenwerken met diverse teams en/of vakgroepen.
- Je kan zowel strategisch als resultaatsgericht handelen.
- Je bent analytisch, denkt procesmatig en beschikt over probleemoplossende vaardigheden.
- Je beschikt over didactische vaardigheden.
- Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijke
geïnspireerde waarden.
Ons aanbod
- Een boeiende en uitdagende functie in een mens- en resultaatsgerichte werkomgeving.
- Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
- Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s + extralegale voordelen.
- Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluit bij je opdracht en ontwikkelingsnoden.
- Indiensttreding voorzien, zodra mogelijk.
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.: ICT for care medewerker) vóór 15/07/2018 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 Els Vancoëllie, Directeur Patiëntenzorg
(050 79 95 08; dect. 1080)
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
Bijkomende info over de opleiding tot en de competenties van “ICT for care” medewerker kan je
terugvinden via http://www.auvb.be/userfiles/Flyer%20ICT4care%20medewerker%202016-2018.pdf
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