VACATURE

Het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus zoekt
voor Wegwijs 1
een adjunct-afdelingshoofd (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVT-bedden en
is partner in het netwerk GGZ Noord West-Vlaanderen.
Wegwijs 1 (48 bedden) is een opname- en behandelafdeling voor volwassenen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH).
Jouw opdracht
- Het uitvoeren van de door het afdelingshoofd gedelegeerde taken en verantwoordelijkheden met
het oog op een vlotte werk- en zorgorganisatie van de afdelingswerking.
- De uitvoering van een toekomstgericht afdelingsbeleid in samenwerking met de directie, het
kernteam en het interdisciplinair team.
- De realisatie van een kwaliteitsvolle behandeling en ondersteuning van de individuele patiënten
vanuit een herstelondersteunende visie.
- Het mee creëren van een ontwikkelingsgericht medewerkersbeleid dat ruimte biedt voor initiatief
en samenwerking.
Jouw profiel
- Je beschikt over een bachelordiploma in de verpleegkunde.
- Je hebt affiniteit en voeling met de huidige ontwikkelingen in de zorgvernieuwing.
- Je beschikt over kennis van de zorgomkadering en de zorgprocessen voor deze doelgroep of bent
bereid om deze kennis via opleiding verder te verwerven.
- Je hebt ervaring of wil ervaring opdoen in leidinggeven en beschikt over heel wat communicatieve,
sociale, administratieve en organisatorische vaardigheden.
- Door je coachende houding inspireer je medewerkers bij de verdere ontwikkeling van hun
professionele competenties.
- 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 voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met kans op
verlenging na positieve evaluatie.
- Verloning volgens de sectorale barema’s.
- Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht
en ontwikkelingsnoden.
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

-

De mogelijkheid tot een development center gedurende de periode dat de functie opgenomen
wordt.
Indiensttreding vanaf 01/07/2019.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: adj.-afdelingshoofd WW1) voor 07/05/2019 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 Kris Vancouillie, Afdelingshoofd Wegwijs
1 (050 79 95 00; dect. 7101).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
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