DE VZW GEZONDHEIDSZORG ‘BERMHERTIGHEID JESU’
zoekt voor Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw
in Brugge een
AFDELINGSCOÖRDINATOR/HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v)
voor de Behandelafdeling voor Persoonlijkheidsstoornissen

Situering
Het PZ Onzelievevrouw in Brugge is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 412
bedden/plaatsen voor residentiële behandeling en dagbehandeling. Het ziekenhuis is gespecialiseerd
in de behandeling van verslaving, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en depressie voor patiënten
vanaf 16 jaar. Er is een afzonderlijk behandelaanbod voor ouderen, een herstelgericht
behandelaanbod en een aanbod voor psychiatrische intensieve behandeling. Het ziekenhuis is
copromotor van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en
heeft medewerkers in het Mobiel Behandelteam en het Mobiel Crisisteam.

Opdrachten





Je staat in voor het zorgorganisatorische management van de afdeling.
Je geeft als hiërarchisch hoofd leiding aan een interdisciplinair team.
Je coördineert kwaliteitsvolle behandeling op de afdeling.
Je participeert actief aan het afdelingsbestuur, waar je samen met de afdelingspsychiater en de
afdelingspsycholoog deel van uitmaakt.

Profiel









Je bent gegradueerde/bachelor in de psychiatrische verpleegkunde met aanvullend een
kaderopleiding nursing of je bent bereid deze te volgen.
Je beschikt over sterke leidinggevende capaciteiten. Ervaring in een leidinggevende functie is
een meerwaarde.
Je hebt minstens vijf jaar ervaring in de psychiatrische zorgverlening. Ervaring met het werken
met de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen is een groot pluspunt.
Je bent vertrouwd met de dialectische gedragstherapie als behandelkader.
Je blinkt uit op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden.
Je beschikt over een goed organisatorisch en planningsvermogen.
Je bent stressbestendig en flexibel.
Je hanteert een respectvolle, mensgerichte basishouding.

Aanbod








Arbeidsovereenkomst : onbepaalde duur
Voltijdse opdracht.
Spoedige indiensttreding.
Verloning cf. de vastgelegde barema’s.
Dynamische werkomgeving.
Hospitalisatieverzekering.
Centrale ligging van het ziekenhuis nabij station.

Procedure
Solliciteren kan via onze jobsite http://jobs.pzonzelievevrouw.be tot en met 30 november 2017.
Voor meer informatie over de vacature kan u terecht bij Ludo Goderis, stafmedewerker voor de
kliniek voor mensen met een depressie en/of persoonlijkheidsstoornis (tel. 050-30 18 44).

