Het psychiatrisch centrum Sint-Amedeus is een dynamische organisatie binnen de geestelijke
gezondheidszorg van de provincie Antwerpen. We bieden gespecialiseerde hulp aan personen
met een psychiatrische problematiek met nood aan korte of langdurige zorg. We werken
hiervoor actief samen met andere organisaties en spelen in op maatschappelijke opvattingen en
tendensen. Op die manier maken we elke dag onze slogan Voorop in Zorg waar.

orthopedagoog (M/V) – 75% - GAUZZ
Onbepaalde duur vanaf 1 oktober 2016
Jouw functie:
Je zorgt als ortho-agoog/zorginhoudelijke coördinator voor de observatie, behandeling, begeleiding en
ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en autisme en bijkomende psychiatrische
problematiek binnen de module GAUZZ (centrum voor Gedragsstoornissen bij Autisme en Zware
Zorgbehoevendheid). De module is verbonden met de Knoop welke een zorgeenheid is voor mensen met een
verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek. De module GAUZZ richt zich naar
jongeren tussen de 18 en de 25 jaar met een matig tot ernstige verstandelijke beperking, autisme en
gedragsstoornissen. GAUZZ is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Psychiatrisch Centrum KU
Leuven en het Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus in Mortsel. Plaats van tewerkstelling is Mortsel.
Je geeft mee gestalte aan de zorginhoudelijke visie van GAUZZ en je bent verantwoordelijk voor de realisatie
en coördinatie van een aangepast ortho-agogisch leef- en revalidatieklimaat.

Jouw profiel:






Je hebt een master diploma in de orthopedagogische wetenschappen
Je hebt ervaring in het werken met personen met een verstandelijke beperking en autisme
Je hebt bij voorkeur een bijkomende therapie-opleiding gevolgd
Samenwerken in een multidisciplinair team is voor jou vanzelfsprekend
je hebt respect voor de waarden van de organisatie

Jouw voordelen:






een boeiende job met verantwoordelijkheid en ruimte om mee vorm te geven aan het
dagelijks beleid
Een contract van onbepaalde duur met een verloning volgens de ziekenhuisbarema’s
en overname relevante anciënniteit.
Een gunstige werkregeling met o.a. extra vakantiedagen en 13
arbeidsduurverminderingsdagen.
Een vlotte bereikbaarheid met ruime parkeermogelijkheden.
Een terugbetaling woon-werkverkeer of fietsvergoeding.

Interesse ?
Kandidatuurstellingen per mail te richten aan Joris Housen, adjunct directeur patiëntenzorg,
joris.housen@fracarita.org voor 10/09/16. Voor meer informatie over de functie kan je terecht
bij Nele Smets coördinator GAUZZ, tel.: 03/440.68.50, nele.smets@fracarita.org of surf naar
www.amedeus.be.

