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               vacature 
 
 

PC St.-Amandus zoekt een  
master in de orthopedagogiek 

voor  de afdeling de Palissant (m/v) 
 

 

Het PC Sint-Amandus telt 468 ziekenhuisbedden/plaatsen en 162 PVT-bedden en is partner in het 
samenwerkingsverband met de vzw 4Veld (125 plaatsen).  
 

De Palissant  is een opnameafdeling voor volwassenen met een lichte of een (bovengrens) matige verstandelijke 
beperking met daarbij een psychiatrische problematiek. 
De Palissant heeft een jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in de residentiële psychiatrische 
hulpverlening voor de doelgroep volwassenen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische 
problematiek. Recent werden ons een intensifiëringsproject toegewezen  vanwege de Vlaamse overheid. Het is 
op basis van dit toegekende project dat wij overgaan tot het aanwerven van een master in de orthopedagogiek. 

 
Jouw opdracht: 
Als orthopedagoog maak je deel uit van het interdisciplinair team en sta je mee in voor diagnostiek 
en vervul je een adviserende rol bij de behandelingstrajecten vanuit je vakspecifieke opdracht. Je 
bent samen met het kernteam verantwoordelijk voor een verdieping/intensifiëring van de ortho-
agogische know-how binnen de interdisciplinaire samenwerking. 
 
Jouw profiel: 
 
- Je beschikt over het diploma master in de orthopedagogiek;  
- Je hebt ervaring of een bijzondere belangstelling in het werken met de doelgroep van personen 

met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek; 
- Je beschikt over de kennis van psychopathologie voor deze specifieke doelgroep; 
- Je hebt affiniteit en voeling met trends in de  zorgvernieuwing  en  toont betrokkenheid in het 

verder uitbouwen van een kwalitatief zorgaanbod op afdelingsniveau; 
- Je hebt interesse in het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek op dit specifieke terrein; 
- Je bent communicatief sterk en een echte dynamische teamspeler. 
- Je bent in staat professionaliteit te koppelen aan authenticiteit en eigen handelen kritisch te 

bekijken. Je bent in staat om zelfstandig te functioneren.  
- Je weet je vlot te positioneren binnen de therapeutische relatie (afstand en nabijheid).  
- Je bent een gedegen en integer  persoon die uitgaand van de specifieke behandelvisie, op een 

creatieve en zelfstandige wijze invulling geeft aan de  groepstherapeutische  sessies; 
- Je beschikt over een rijbewijs B;  
- Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en 

christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de patiënten, bewoners, hun context en de collega’s. 
 
Ons aanbod 

- Wij bieden een boeiende en uitdagende functie in mensgerichte- en resultaatsgerichte 
werkomgeving; 

- Wij bieden een  deeltijdse (min. 30.4/38) tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur van één jaar met kans op verlenging; 

- Een professionele werkomgeving met tal van ontwikkelingskansen; 
- Indiensttreding  vanaf 1/11/2014   
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Interesse? 
 
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: orthoped. De Palissant)  vóór 9/10/2014 t.a.v. Carl Baele,  
Verantwoordelijke personeelsdienst, naar PC St-Amandus,  Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050 79 95 23) of 
per e-mail naar solliciteren@amandus.be.  
We voorzien selectie-interviews op 15/10/2014 of 17/10/2014. 

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Peter Landuyt, afdelingshoofd De Palissant ( 050 
79 95 00). Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be 
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