BEGELEIDER AANKLAMPENDE ZORG
Als Psychiatrisch Centrum bieden wij voor volwassen en ouderen deskundige en specialistische behandeling aan,
vertrekkende vanuit de hulpvraag die leeft bij de patiënt, zijn omgeving en/of zijn doorverwijzer, én in samenwerking
met andere gezondheids- en welzijnsorganisaties van de regio.
In het kader van de m.b.t. covid-19 versterkende maatregelen voor specifieke doelgroepen is er een openstaande
vacature voor begeleider aanklampende zorg. Vanuit de mobiele teams wordt in nauwe samenwerking met actoren uit
de eerste lijn mobiele, outreachende en aanklampende multidisciplinaire zorg geboden aan zorgwekkende zorgmijders.
Je bent werkzaam in de mobiele teams Amphora en Impact. Je opdracht bestaat uit versterking hulpverlening bij crisis,
trajecten aanklampende zorg op maat, samenwerking met eerste lijn en welzijn.

Profiel
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent een dynamische collega met een diploma menswetenschappen (sociaal werk, ergotherapie,
verpleegkunde, …).
Ervaring in het werken met psychiatrische patiënten is een pluspunt.
Je hanteert een respectvolle, patiëntgerichte basishouding.
Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken.
Je beschikt over kennis van de sociale kaart en de organisatie van de lokale geestelijke gezondheidszorg.
Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
Je bent stressbestendig en flexibel.
Je bent een positief constructief persoon.

Aanbod
▪
▪
▪
▪
▪

Deeltijds contract (34,96u/38u) van bepaalde duur, uurregeling in overleg met het team.
Startdatum: zo snel mogelijk.
Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s.
Verschillende extralegale voordelen (vergoeding woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, Benefits@work,
personeelsactiviteiten, eindejaarspremie,...)
Je komt terecht in een organisatie met een collegiale werksfeer!

Solliciteren
Heb je interesse om te werken als begeleider aanklampende zorg, stuur dan zeker je motivatiebrief samen met je CV
door naar:
▪ PCM – t.a.v. Veerle Polley, Bruggestraat 75, 8930 Menen
▪ Per mail naar: v.polley@pcmenen.be
▪ Ook mogelijkheid online te solliciteren via http://www.pcmenen.be

Contact
Voor vragen betreffende deze vacature kan je telefonisch contact opnemen met Mevr. Hubaux Caroline (Coördinator
mobiel team Impact/Amphora) op het nummer 0479/65 99 30.

