VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor de Huishoudelijke Dienst een
Adjunct-Diensthoofd (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 Huishoudelijke dienst maakt deel uit van het facilitair departement en staat in voor de
schoonmaak van de lokalen en de gebouwen in PC Sint-Amandus.
Jouw opdracht
Het helpen organiseren van de huishoudelijke diensten teneinde de kwaliteit van de dienstverlening
van de huishoudelijke dienst in de instelling te waarborgen, onder de rechtstreekse leiding van het
Diensthoofd.
Je profiel
- Bachelor -niveau, bij voorkeur in een facilitaire richting.
- Attitude en leervermogen zijn uiterst belangrijk.
- Ervaring in de schoonmaak en met hedendaagse schoonmaaktoestellen en -technieken is
een pluspunt.
- Je bent gemotiveerd om je in te werken in het calculatieprogramma en verwerft op korte termijn de
zelfstandigheid om calculaties uit te voeren, schoonmaakprogramma’s op te stellen en
kwaliteitsmetingen uit te voeren.
- Je organisatorische vaardigheden zorgen ervoor dat je een werkverdeling en
personeelsplanning kan opmaken en indien nodig aanpassen.
- Je bent in staat leiding te geven aan de medewerkers van de huishoudelijke dienst (90 à
100 medewerkers) en hen te motiveren, zodat een optimale dienstverlening kan
gegarandeerd worden.
- Door je nauwgezetheid worden de administratieve taken binnen je takenpakket succesvol
uitgevoerd.
- Je bent pragmatisch en lost problemen binnen de huishoudelijke dienst op.
- Je ziet er op toe dat de voorgeschreven onderhoudsprogramma’s worden uitgevoerd en
de huishoudelijke apparatuur volgens de voorgeschreven procedures worden
onderhouden en gereinigd.
- Je bent sociaal in de omgang met collega’s, patiënten of bewoners.
- Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en
christelijke inspiratie in relatie tot de patiënten, bewoners, hun context en de collega’s.

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

Wij bieden
- Wij bieden een boeiende en uitdagende functie in mens- en resultaatgerichte werkomgeving.
- Wij bieden een voltijdse (38/38) tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
met kans op verlenging.
- 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.
- Onmiddellijke indiensttreding.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: Adj. HD) vóór 25 juni 2018 t.a.v. Sharon Kyndt, HR Medewerker, naar PC SintAmandus, 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 Ilse Coene ( Diensthoofd Huishoudelijke Dienst)
via het nummer 050/81. 97. 90.
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

