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:

LOGISTIEK ASSISTENT (M/V)
halftijds
Functieprofiel :








je bent houder van het attest logistiek assistent
je kan zowel individueel als in team werken
je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid
je hebt kennis van HACCP richtlijnen en past deze toe
je bent respectvol in omgang met patiënten en medewerkers
je beschikt over goede communicatievaardigheden
je hebt een hart voor mensen en je werkt op positieve wijze mee aan onze
waardengerichtheid en christelijke inspiratie, in de relaties met cliënten en collega’s

Aanbod:






tewerkstelling op de afdeling De Steiger, opnamedienst voor volwassenen met een
verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen en/of
gedragsproblemen, Campus Sint-Alfons
50% tewerkstelling
contract van 1 jaar
onmiddellijke indiensttreding
verloning volgens geldende barema’s , aangevuld met gratis
hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding,
maaltijdcheques, bijkomende verlofdagen, bedrijfskortingen

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met
mevrouw Mieke Van Overbeke, afdelingshoofd De Steiger 09 243 55 55.
Indien u interesse heeft voor deze functie, kunt u schriftelijk uw kandidatuur stellen
vóór 28.10.2018
t.a.v. mevrouw Karline Vermeulen, directeur patiëntenzorg,
Fr. Ferrerlaan 88 A, 9000 Gent of vacatures.guislain@fracarita.org

www.guislain.be
Campus Dr. Guislain – Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent – T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12
Campus Sint-Alfons – St.-Juliaanstraat 1, 9000 Gent – T 09 243 55 55 – F 09 243 55 56
Campus De Deyne – Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent – T 09 385 77 62 – F 09 385 77 64
Campus Lorkenstraat – PVT – p/a Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent – T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12
P.C. Dr. Guislain behoort tot het Provincialaat der Broeders van Liefde vzw, Stropstraat 119, 9000 Gent / Ondernemingsnummer 0406.633.304

