Het Psychiatrisch Centrum Sint-Franciscus - De Pelgrim Campus Sint-Franciscus
stelt een vacature open voor een:

Psychiatrisch Verpleegkundige (M/V)
Voltijds contract bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging naar onbepaalde duur
Snelle indiensttreding

Functieomschrijving:
Je werkt mee aan een kwaliteitsvolle, veilige en patiëntgerichte zorgverlening. Jouw hoofdopdracht is
het bevorderen van de gezondheid, in het bijzonder de geestelijke gezondheid, van de psychiatrische
patiënt. Dit gebeurt door middel van het observeren en in kaart brengen van non-verbale en verbale
gedragingen ten gevolge van psychiatrische problemen, maar evengoed van de fysieke
gezondheidstoestand van de patiënt. De verpleegkundige werkt het verpleegkundig luik binnen het
multidisciplinair behandelplan uit en voert dit uit op een professionele manier. Daarnaast begeleidt de
verpleegkundige de patiënt en zijn familie in het zorgproces steeds vertrekkend vanuit de
mogelijkheden van de patiënt en herstelgericht met een ontslagperspectief in het achterhoofd.
Profiel:
 Een psychiatrisch verpleegkundige.
 Een dynamisch en deskundig persoon met verantwoordelijkheidszin en goede
communicatieve vaardigheden. Je bent patiëntgericht en houdt van samenwerken.
 Je bent stressbestendig, flexibel en integer. Daarnaast kan je goed luisteren, heb je een goed
observatie- en organisatievermogen, en sta je open voor vernieuwing.
 Je weet om te gaan met crisissituaties.
 Je houdt van variatie in je job en je voelt je goed in een dynamische omgeving.
 Je zorgt voor een efficiënte en correcte administratie inzake behandeling.
 Je vindt je eigen zelfontwikkeling een belangrijk onderdeel van jouw job.
Aanbod:
Een voltijds contract bepaalde duur (mogelijks met verlenging onbepaalde duur bij een goed
functioneren).
Een wedde volgens de wettelijke ziekenhuisbarema’s.
Maaltijdcheques.
Aantrekkelijke instapvoorwaarden voor een hospitalisatieverzekering.
Een dynamische en aangename werksfeer met mogelijkheden tot professionele ontwikkeling.
Interesse?
 Kandidaten bezorgen hun motivatiebrief met CV via mail aan Mevr. A. Oosterlinck,
Directeur Patiëntenzorg, via vacatures@pzsfz.be. Dit zo spoedig mogelijk.
 Voor meer informatie aangaande de inhoud van deze vacature, kan u contact opnemen
met Mevr. A. Oosterlinck, via het nummer: 09/364 46 46.

