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

Stafmedewerker Patiëntenzorg (m/v)
Voltijds contract onbepaalde duur - snelle indiensttreding

Functieomschrijving:
Je werkt mee aan het uittekenen van het zorg- en kwaliteitsbeleid en helpt mee aan de vertaalslag,
implementatie en opvolging van de zorgstrategische visie van het ziekenhuis met een bijzondere
aandacht voor zorgvernieuwing.
Hiernaast sta je mee in voor de organisatie, coördinatie, kwaliteit en continuïteit van de verpleegkundige
en zorgactiviteiten met bijzondere aandacht voor expertise-ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en
kwaliteitsbevordering. Je formuleert beleidsvoorstellen en adviezen. Je voert deze taak uit conform de
missie en visie van de organisatie.
Je stuurt projectgroepen aan, begeleidt veranderingsprocessen en creëert mede-eigenaarschap bij de
betrokken partners. Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de GGZ en vertaalt deze
naar concrete projecten op maat van het ziekenhuis.
Je bouwt tevens een brugfunctie uit naar externe organisaties met als doel de inhoudelijke
ontwikkelingen in de GGZ en de eigen organisatievernieuwing op elkaar af te stemmen.
Je werkt nauw samen met de directie, collega-stafmedewerkers en andere disciplines binnen de
organisatie.
Profiel:
 Bachelor in de verpleegkunde aangevuld met een master en met een stevige leidinggevende
ervaring in en een duidelijke visie over de uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg.
 Een dynamisch, diplomatisch en deskundig persoon met verantwoordelijkheidszin. Je houdt
van samenwerken en slaagt erin verschillende belangen met elkaar te verzoenen.
 Je bent daadkrachtig en resultaatsgericht.
 Je bent stressbestendig, flexibel en integer. Daarnaast heb je een goed analytisch
denkvermogen, maar ben je ook oplossingsgericht.
 Een grondige kennis van informatisering in een zorgomgeving en MS-Office toepassingen is
een troef.
 Je kan duidelijk en objectief communiceren, beïnvloeden, enthousiasmeren en overtuigen.
 Je hebt een kritische blik en zoekt actief naar mogelijkheden om de werking en kwaliteit van
zorg te optimaliseren.
 Je houdt van variatie in je job en je voelt je goed in een dynamische omgeving.
 Je vindt je eigen zelfontwikkeling een belangrijk onderdeel van jouw job.
Aanbod:
Een voltijds contract onbepaalde duur.
Een verloning volgens het IFIC-barema.
Maaltijdcheques.
Aantrekkelijke instapvoorwaarden voor een hospitalisatieverzekering.
Een dynamische en aangename werksfeer met mogelijkheden tot professionele ontwikkeling.
Interesse?
 Kandidaten bezorgen hun motivatiebrief via mail aan Dhr. Van Steertegem, algemeen
directeur, via vacatures.sfdp@gpn.be. Dit zo spoedig mogelijk.
 Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 Meer informatie: neem contact op met dhr. Van Steertegem via 09/3644646.

