Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain
Broeders van Liefde
Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle
plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum onderschrijft de Missie van de
Broeders van Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame manier om te gaan met psychisch zieke
mensen.

zoekt

AFDELINGSHOOFD (m/v)
voor de afdeling MOTU - behandelafdeling psychosezorg
uw functie :


in samenwerking met de zorgmanager, kernteamleden en medewerkers organiseert en leidt u de
afdeling
u heeft een uitgesproken aandacht voor efficiënte werkorganisatie en afdelingsmanagement
u ondersteunt de verdere inhoudelijke uitbouw van de werking en de integratie van
kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening
u maakt de uurroosterplanning en optimaliseert de dagelijkse werking en organisatie
u coacht en ondersteunt de medewerkers vanuit een authentieke leiderschapsstijl






uw profiel :


u behaalde het diploma bachelor in de psychiatrische verpleegkunde met bijkomende
kaderopleiding
u heeft enkele jaren relevante werkervaring als leidinggevende binnen het GGZ landschap
u bent communicatief vaardig en beschikt over leidinggevende capaciteiten
u bent stressbestendig en beschikt over goede administratieve en organisatorische vaardigheden
u heeft een passie voor de doelgroep
u heeft een hart voor mensen, en werkt op positieve wijze mee aan onze waardengerichtheid en
christelijke inspiratie, in het werk met bewoners en collega’s








u bent bereid om deel te nemen aan een assessment

ons aanbod :




voltijdse tewerkstelling als leidinggevende op de behandelafdeling psychosezorg
startdatum: in overleg
verloning volgens de IFIC barema’s binnen de sector, aangevuld met hospitalisatieverzekering,
tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding, maaltijdcheques, bijkomende verlofdagen,
bedrijfskortingen

interesse ?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Wim D’Hanis-Dick, zorgmanager op het
nummer T 0486 83 15 95.
Indien u interesse heeft voor deze functie kunt u uw kandidatuur stellen t.a.v. Mevr. Karline
Vermeulen, directeur patiëntenzorg voor 30.01.2019 via vacatures.guislain@fracarita.org.

www.guislain.be
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