Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain
zoekt voor de afdeling De Steiger

master orthopedagogiek of psychologie
(vervangingscontract)
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.
De Steiger is een opname- en behandelafdeling voor (jong)volwassenen met een verstandelijke
beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen (campus Sint-Alfons).

functie











je hebt een masterdiploma orthopedagogiek of klinische psychologie
je hebt een gedegen kennis van en ervaring met het model van prof. Došen
je beschikt minstens over enkele jaren relevante ervaring, zowel met de doelgroep als met het
coachen van een team
je bent als orthopedagoog (psycholoog) verantwoordelijk voor het uittekenen en opvolgen van
individuele zorgplannen, in nauwe samenwerking met de beleidsarts en het team
je bent als therapeutisch coördinator lid van het kernteam en verantwoordelijk voor het
therapeutisch beleid van de afdeling
je fungeert als intern en extern aanspreekpunt voor het inhoudelijk (agogisch) beleid van de
afdeling en je neemt tevens een centrale rol op in het opname-, transfer- en ontslagbeleid
je bent transparant en kan focussen op bepaalde opdrachten
je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden
je hebt een uitgesproken gevoel voor verantwoordelijkheid
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







vervangingscontract (vermoedelijk 1 jaar)
jobtime: voltijds
tewerkstelling als therapeutisch coördinator op De Steiger, opnameafdeling voor jongeren en
volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen of
gedragsproblemen
een boeiende en uitdagende functie waar het nemen van verantwoordelijkheid sterk
gestimuleerd en gewaardeerd wordt
indiensttreding: januari 2022
verloning volgens actueel geldende barema’s binnen de sector, maaltijdcheques, …
Voor meer informatie kan je contact opnemen met
therapeutisch coördinator Suzan Laureys (T 09 248 32 24) of Filip Morisse (T 0474 41 63 91).
Solliciteren via de website (www.guislain.be) kan tot en met 31 december 2021 t.a.v. mevrouw
Christine De Vrieze, directeur patiëntenzorg.
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op woensdag 5 januari 2022.

www.guislain.be

