VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor de Dienst Veiligheid en Milieu een
veiligheidsmedewerker (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.
De Dienst Veiligheid en Milieu (8 medewerkers) staat in voor veiligheid en preventie, milieu,
omgevingswerken, mobiliteit, groenaanleg en –onderhoud.
Jouw opdracht
Je voert een aantal specifieke taken uit die bijdragen tot de veiligheid op de campussen van PC SintAmandus waaronder:
- Uitvoeren periodieke controles van gebouwen, installaties en arbeidsmiddelen;
- Begeleiden van bezoekers, leveranciers, aannemers, hulpdiensten;
- Uitvoeren eerste interventie bij technische problemen buiten kantooruren;
- Noteren en bijhouden meterstanden en temperatuurloggings;
- Bijstaan van de preventieadviseur bij opmaak risicoanalyses, uitvoering brandveiligheidsbeleid,…
Jouw profiel
- Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs.
- Houder zijn van het attest “basis bewaking en persoonscontrole” en/of “preventieadviseur niveau
3” is een pluspunt.
- Je kan een blanco getuigschrift van goed gedrag en zeden voorleggen.
- Je bent creatief en beschikt over voldoende probleemoplossend vermogen en een kritische
ingesteldheid.
- Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden en werkt graag in teamverband.
- Je bent diplomatisch en hulpvaardig bij het uitvoeren van je taken.
- Je kan zelfstandig werken, neemt initiatief en verantwoordelijkheid binnen je opdracht en werkt
ordelijk en net.
- Je bent alert, assertief en stressbestendig in noodsituaties.
- Je kan overweg met de verschillende MS Officetoepassingen
- Je bent bereid om in een tweeploegensysteem te werken (7u – 21u30), inclusief weekends.
- Je beschikt over een rijbewijs B.
Ons aanbod
- Wij bieden een boeiende en uitdagende functie in een mens- en resultaatsgerichte werkomgeving.
- Wij bieden een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde 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 voorzien op 01/09/2018.
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.: veiligheidsmedewerker) ten laatste op 20/06/2018 t.a.v. Sharon
Kyndt, HR Medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 30) of per e-mail
naar amandus.solliciteren@fracarita.org.
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Elsie Dauwe, Diensthoofd Veiligheid en
Milieu (050 79 95 59).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
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