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.

Voor Campus Gent zoeken wij voor het Dagcentrum een

maatschappelijk werker (M/V)
Functieomschrijving:
Het dagcentrum bestaat uit twee deelwerkingen De Steiger en De Weverij, beiden
zijn gelokaliseerd in de voorbouw op campus Gent. Beide deelwerkingen bieden elk
een vorm van dagbehandeling, herstel, rehabilitatie in ‘verschillende’ versnellingen
aan, en vertrekken hiervoor vanuit een andere methodiek. De Steiger richt zich op
mensen die op een actieve therapeutische wijze (geïnspireerd door herstel en
rehabilitatie) naar het maatschappelijk leven willen bewegen. De Weverij werkt met
mensen die niet geholpen zijn met een intensief oriënterend traject, maar werken
vanuit een milieutherapeutisch kader (geïnspireerd door de institutionele
psychotherapie), naast een ondersteunend dagelijks activiteiten aanbod, samen met
de cliënt aan de instandhouding van zijn of haar maatschappelijk leven. Beide
deelwerkingen schakelen en integreren waar het traject van een cliënt dat nodig
heeft.
Je ondersteunt het milieutherapeutisch klimaat, je bent present, en hebt binnen de
dagdagelijkse interpersoonlijke contacten aandacht voor de noden van de patiënt.
Samen met het multidisciplinair team sta je in voor de begeleiding van de patiënt
doorheen zijn zorgtraject:
Je legt de focus op het sociaal administratief werk.
Je hebt hierbij oog voor context en (extern) netwerk.

Je participeert actief aan de multidisciplinaire zorginhoudelijke samenwerking
Profiel:
Je hebt een diploma maatschappelijk werk of sociale verpleegkunde
Je hebt ervaring in de job en/of stage in de geestelijke gezondheidszorg
(aanbeveling)
Je bent vertrouwd met de sociale wetgeving.
Affiniteit met en kennis over de doelgroep, visie en werking (aanbeveling)
Je kunt je empathisch en flexibel opstellen
Open, communicatieve stijl, teamspeler
Wij bieden:
Vervangingscontract (vermoedelijke duur tot eind 2018 aan 30,4u of 38u per week
aan 7,6u/dag met een vast rooster van 08u12 tot 16u33 (te werken dagen nog af te
spreken).
Barema’s van de sector.
Prettige werksfeer met kansen tot leren.
Afdelingswerking met ruimte voor eigen inbreng en directe betrokkenheid.
Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering
tegen gunstige voorwaarden.
Overname van relevante anciënniteit.

Voor meer inlichtingen betreffende de functie kan u contact nemen met
Tine Heip, afdelingshoofd van De Steiger en De Weverij (tel. 09/225 82 96).
Solliciteren kan tot 22/01/2017
Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door
online te solliciteren via onze website. Ga daarvoor naar www.pcgs.be en kies
het tabblad werken & leren onder vacatures of ga rechtstreeks naar pcgs.hrtechnologies.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
Hélène De Schepper, medewerker personeel, tel. 09/358 0 444 helene.de.schepper@pcgs.be

