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      VACATURE 

 

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt  

voor PVT De Loot/De Knop een  

 maatschappelijk werker (m/v) 
 
Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en 
nachtkliniek (46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners). Samen met 
enkele andere partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-
Vlaanderen via de creatie van mobiele crisis- en behandelteams.  
Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers geïnspireerd en verbonden op weg met 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
 
In het Psychiatrisch verzorgingstehuis De Loot  wonen mensen met een ernstige psychiatrische 
aandoening die nood hebben aan een voortdurende begeleiding op verschillende levensdomeinen. 
 
Het Psychiatrisch verzorgingstehuis De Knop biedt een wooncontext aan bewoners met een licht tot 
matig verstandelijke beperking met een bijkomende, gestabiliseerde psychiatrische problematiek. 
 
Jouw opdracht 
Als maatschappelijk werker bekleed je een brugfunctie in het overleg en in de samenwerking met het 
interdisciplinaire team, de cliënt, zijn omgeving en andere externe netwerken. 
 
Jouw profiel 
- Je beschikt over een bachelor- of graduaatsdiploma maatschappelijk werk .  
- Je hebt ervaring en/of bijzondere belangstelling voor het werken met mensen een ernstige 

psychiatrische aandoening en/of personen met een verstandelijke beperking met 
bijkomende psychiatrische problematiek. 

- Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een 
begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat 
benadering. 

- Je herkent je in onze generieke competenties (ontwikkelingsgerichtheid, samenwerken, ander-
gerichtheid en omgaan met verandering) en handelt daarnaar.   

- Je beschikt over een goede kennis van de sociale kaart, de diverse juridische statuten, de 
financiële beschermingsmaatregelen, de sociale zekerheid en de persoonsvolgende 
financiering binnen het VAPH. 

- Je beschikt over goede administratieve en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). 
- Je bent in staat om zelfstandig opdrachten te plannen, te organiseren en uit te voeren.  
- Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een wagen voor dienstverplaatsingen.  
- Je werkt vanuit de missie van de groep Broeders van Liefde. 
 
Ons aanbod 
- Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke 

maatschappelijke relevantie. 
- Een deeltijdse (32/38) of voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 

(tot eind 2022). 
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- Verloning volgens de sectorale barema’s + extralegale voordelen (maaltijdcheques en gratis 
hospitalisatieverzekering). 

- En goed opgebouwd inscholingsplan volgens jouw kennis en noden.  
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving. 
- Indiensttredingsdatum: vanaf juli 2022.   

 
 

Interesse? 
Solliciteer snel via ons online sollicitatieformulier. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te voegen. 
Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Lynn Van Houcke, medewerker 
HR (050 79 95 83). 
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Driss Machielsen (De Loot) of Peter 
Landuyt (De Knop). 
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be. 

https://jobs.amandus.be/job.php?id=352&lang=nl&bron=1422&functie=maatschappelijk+werker+De+Loot%2FDe+Knop+%28vanaf+01%2F07%2F2022%29
http://www.amandus.be/

