Psychiatrisch Centrum Sint-Franciscus - De Pelgrim
Wij zoeken een AFDELINGSCOÖRDINATOR HERSTELGERICHTE ZORG
Campus Sint-Franciscus
PC Sint-Franciscus - De Pelgrim is een regionale kernspeler in de geestelijke
gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen en is gespecialiseerd in de
volgende zorgprogramma’s: crisis- & complexe zorg, psychosezorg, angst &
stemming, verslavingszorg voor legale en illegale middelen, ouderenzorg en
een herstel-/dagcentrum. We werken ook samen rond woonzorg en
activering en participeren in verschillende mobiele teams. Momenteel zijn wij
op zoek naar een Afdelingscoördinator Herstelgerichte Zorg.

De functie

Het profiel

 Je draagt de verantwoordelijkheid voor de
operationele leiding van het team van de afdeling
Herstelgerichte Zorg (HZ) (dagbehandeling).
 Je denkt strategisch mee en dit in nauwe
samenwerking met de beleidspsycholoog &
-psychiater.
 Je staat in voor de organisatie, coördinatie en
continuïteit
van
kwalitatief
hoogstaande
psychiatrische zorg.
 Je neemt een voortrekkersrol op binnen het
ziekenhuis inzake de coördinatie van continuïteit
van zorg en je zorgt voor een naadloze afstemming
met de mobiele teams, Beschut Wonen,
Arbeidszorg en het Ontmoetingshuis.

 Bachelordiploma (psychiatrisch) verpleegkundige met
bijkomende kader- of
masteropleiding in de
verpleegkunde, een master in de psychologie of een
andere
bachelor/banaba/master
in
een
menswetenschappelijke richting.
 Affiniteit met herstelgericht werken in de GGZ.
 Ervaring in het leiding geven en coachen van een team
strekt tot aanbeveling.
 Je engageert je voor het team, de patiënten en het
netwerk.
 Je bent een verbindend persoon, 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 en bent stressbestendig.
 Je stimuleert overleg en samenwerking en maakt je eigen
functioneren bespreekbaar.

Ons aanbod


Een voltijds contract onbepaalde duur.



Verloning volgens IFIC-barema’s.



Een inhoudelijk uitdagende functie in een boeiende evoluerende sector.



Maaltijdcheques en groepsverzekering.



Aantrekkelijke instapvoorwaarden voor een hospitalisatieverzekering.



Een dynamische werkomgeving met mogelijkheden tot professionele ontwikkeling.

Interesse? - kandidaten bezorgen hun motivatiebrief met CV zo snel mogelijk per e-mail t.a.v. Kathleen De Cock via
vacatures.sfdp@gpn.be. Voor meer informatie betreffende deze vacature kan u ook telefonisch contact opnemen met
Kathleen De Cock, via het nummer 09/364 46 46.
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