Bedrijfsvoorstelling:
Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw (PCGS) is een social profit organisatie die op
01/01/2012 is ontstaan uit de fusie van PC Sleidinge en Sint-Jan de Deo te Gent.
Het centrum telt 320 erkende bedden, 1 PVT-afdeling, een zorgvernieuwingsproject voor jongeren, is
medeoprichter van een instelling voor beschut wonen en is partner in diverse ambulante initiatieven.
PCGS heeft de ambitie een dynamische en innoverende netwerkorganisatie te zijn, gekenmerkt door
een dragende organisatiecultuur en een uitgesproken visie, missie en ethiek.
Kenmerkend zijn de zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, een uitgesproken
toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor de patiënt en zijn omgeving. Onze vlakke
organisatiestructuur maakt het mogelijk met deskundige en betrokken medewerkers te werken die met
zin voor vakmanschap willen blijven zoeken naar een behandeling op maat van elke patiënt.
Voor de medewerkers willen we stimulerende en veilige werkomstandigheden kunnen bieden waarin
ze mee kunnen beslissen over hun eigen carrièrepad en -ontwikkeling.

Wij zoeken voor MOBil

Team Deinze-Melle-Wetteren

een

Medewerker 2B (vervanging)
Functiebeschrijving :
Als betrokken partner binnen het PAKT investeert PCGS, in het kader van de verder
uitwerking van artikel 107 (www.psy107.be), onder andere in het MOBiL team
Deinze-Melle-Wetteren. PAKT staat voor het aanbod geestelijke gezondheidszorg in
de regio Gent – Eeklo- Vlaamse Ardennen (www.pakt.be).
Het MOBiL team ondersteunt, begeleidt en behandelt personen met een langdurige
en ernstige psychiatrische problematiek in hun eigen leefomgeving, zodat ze zich
maximaal kunnen handhaven en ontplooien, binnen de context van een
maatschappelijk steunsysteem.
Een medewerker 2B is een casemanager:
Legt de focus op het ondersteunen van het herstelproces van de cliënt met
bijzondere aandacht voor autonomie en regie omtrent het eigen leven. Dit gebeurt
vanuit gelijkwaardige en afgestemde hulpverlening,
Zet in op vermaatschappelijking van zorg, met op maat aangeboden ondersteuning
bij participatie en burgerschap. Het accent ligt hierbij op het ondersteunen van
wonen, werken, vrije tijd, en sociale contacten.
Legt contacten waar ze voor de cliënt het meest relevant zijn, bijgevolg werken
casemanagers vaak outreachend thuis bij de cliënt of op een andere ‘veilige’ plek

binnen de samenleving. Bij een residentiële opname spreken we van inreachende
contacten,
Heeft aandacht voor netwerken (professioneel en niet professioneel), enerzijds
samenwerken zonder schotten met continuïteit van zorg en overleg met 0de en 1ste
lijn, anderzijds consolideren of uitbouwen van maatschappelijk steunsysteem: triade
hulpverlener/cliënt/familie en relevante anderen
PCGS treedt op als werkgever. Zie dus ook www.pcgs.be.
Profiel:
Diploma menswetenschappen (verpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk
werker, …).
Kennis hebben van herstelgericht werken en de rehabilitatiebenadering,
Klinische ervaring hebben in het werken met doelgroepen met complexe en
langdurige psychiatrische problematiek,
Kunnen werken binnen en met een netwerk (professioneel en context),
Kunnen schakelen in zorgintensiteit en frequentie, gezin, buurt, werk, etc.,
Bereidheid tot volgen van vorming,
Bereidheid tot participeren aan periodieke intervisies met het team,
Mobiel zijn (rijbewijs B)
Wij bieden:
Een voltijds vervangingscontract (38u/week) tot minimaal 15/9/2019 met
dagdiensten, avondwerk (12u00-20u00) à rato van 1 avond /week, sporadisch
zaterdagwerk (in beurtrol telkens van 08u00 t.e.m. 12.00).
Barema’s van de sector (IF-IC klasse 14)
Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering
tegen gunstige voorwaarden.
Overname van relevante anciënniteit.
Je bouwt mee aan deze zorgvernieuwingsprojecten,
Je verbreedt je perspectief op zorgpartners in de (geestelijke) gezondheidszorg,
Je beschikt over een eigen GSM en notebook.
Gewenste invulling vacature: zo snel als mogelijk
Voor meer inlichtingen betreffende de functie kan u contact nemen met
Isabelle Vanwingene, coördinator MOBil Team (tel: 09/223.18.30)
Solliciteren kan tot uiterlijk 25/6/2019
Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door
online te solliciteren via onze website. Ga daarvoor naar https://www.pcgs.be/ en
kies het tabblad werken & leren onder vacatures of ga rechtstreeks naar
pcgs.hr-technologies.com.
We wijzen er op dat we bij een sollicitatie evenveel belang hechten aan een heldere
CV als aan een wervende motivatiebrief. De online toepassing voorziet de
mogelijkheid om eigen documenten op te laden. Maak er gebruik van.

Contact:
Deze vacature werd geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de personeelsdienst
Van Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge.
Wij staan in voor de administratieve coördinatie van het hele sollicitatieproces maar komen niet tussen in de
uiteindelijke keuzes.
We staan u graag te woord als u vragen hebt die van technische aard zijn of de voortgang van een
vacatureproces betreffen.
Het team van de personeelsdienst van Psychiatrische Centrum Gent-Sleidinge
Jo Van Nieuwenhuyse, personeelsdirecteur tel. 09/358 0 446 of jovn@pcgs.be
Els Ryckaert, medewerker personeel, tel.09/358 0 440 of els.ryckaert@pcgs.be
Tom Baert, medewerker personeel, tel.09/225 82 96 of tombaert@pcgs.be

