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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  

VERPLEEGKUNDIGE (M/V) 
voor de MOBIELE EQUIPE 

interesse 

voor meer informatie kan je contact opnemen met afdelingshoofd Bart Lambrecht,  
T 09 243 55 55 
 
schriftelijk solliciteren kan tot 30 augustus 2020 t.a.v. mevrouw Christine De Vrieze, 
directeur patiëntenzorg, via vacatures@guislain.broedersvanliefde.be  

profiel 

 je hebt het diploma graduaat of bachelor in de verpleegkunde 
 je bent flexibel, en je kan je vlot inwerken op diverse opname- en behandelafdelingen 
 ervaring binnen de psychiatrie is een pluspunt 
 je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid en je kan zowel individueel als in team werken 
 je beschikt over goede communicatievaardigheden 
 je hebt een hart voor mensen, en je werkt mee aan onze waardengerichtheid en 

christelijke inspiratie, in de contacten met cliënten en collega’s 

aanbod 

 jobtime: deeltijds (0.50 FTE) tot voltijds (in overleg te bespreken) 
 contract van bepaalde duur (1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging) 
 tewerkstelling in de mobiele equipe op de diverse opname- en behandelafdelingen in het 

P.C. Dr. Guislain (Campus Dr. Guislain, Campus Sint-Alfons) 
 startdatum: midden september 2020 
 vast uurrooster met vroeg- en laatdiensten 
 verloning volgens de geldende IFIC-barema’s binnen de sector, aangevuld met 

hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding, 
maaltijdcheques, … 


