PSCHIATRISCH CENTRUM SINT-FRANCISCUS – DE PELGRIM
Penitentenlaan 7, 9620 Zottegem

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

AFDELINGSCOÖRDINATOR HERSTELGERICHTE ZORG (M/V)
Campus Sint-Franciscus
Voltijds contract bepaalde duur (zwangerschapsvervanging)
Snelle indiensttreding
Functieomschrijving:
Je draagt de verantwoordelijkheid voor de operationele leiding van het team van de afdeling
Herstelgerichte Zorg (HZ) (dagbehandeling). Je neemt een sturende rol op in het samen realiseren
van veranderingsprocessen op afdelingsniveau. Je geeft leiding aan alle leden van het
multidisciplinair team en werkt hiervoor nauw samen met de beleidspsycholoog en – psychiater. Je
staat in voor de organisatie, coördinatie en continuïteit van kwalitatief hoogstaande psychiatrische
zorg. Je zorgt concreet voor de coördinatie van het eigen team (o.a. coaching van het volledige team,
opvolging personeel, organisatie teams) en het creatief meedenken over de voortdurende
ontwikkeling van HZ.
Profiel:
 Je bezit min. een bachelordiploma in de menswetenschappen en hebt ervaring in de GGZ.
 Je hebt min. 2 jaar ervaring in het leiding geven en coachen van een team.
 Ervaring met herstelgericht werken is een belangrijke troef.
 Je bent een verbindend persoon die goed kan luisteren.
 Je kan een team enthousiasmeren, ondersteunen en coachen in functie van de opdracht.
 Je communiceert duidelijk en gestructureerd en beschikt over bemiddelingsvaardigheden.
 Je kan goed organiseren.
 Je stimuleert overleg en samenwerking en maakt je eigen functioneren bespreekbaar.
 Je bent integer, flexibel en stressbestendig.
 Je engageert je voor het team, de patiënten en het netwerk.
 Je bent een deskundig persoon met verantwoordelijkheidszin.
 Je houdt van variatie in je job en je voelt je goed in een dynamische omgeving.
Aanbod:
Een voltijds contract bepaalde duur (zwangerschapsvervanging).
Een inhoudelijk uitdagende functie in een boeiende evoluerende sector.
Een wedde op bachelorniveau volgens de wettelijke ziekenhuisbarema’s en een extra toeslag voor
het opnemen van het coördinatorschap.
Maaltijdcheques.
Aantrekkelijke instapvoorwaarden voor een hospitalisatieverzekering.
Een kilometervergoeding.
Interesse?
 Kandidaten bezorgen hun motivatiebrief met CV via mail aan Mevr. A. Oosterlinck,
Directeur Patiëntenzorg, via vacatures@pzsfz.be. Dit bij voorkeur vóór 31/10/2017.
 Voor meer informatie aangaande de inhoud van deze vacature, kan u contact opnemen
met Mevr. A. Oosterlinck, via het nummer: 09/364 46 46.

