VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
ter intensifiëring van de cluster Psycho-organische zorg
een neuropsycholoog (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVTbedden en is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.
De cluster Psycho-organische zorg bestaat uit 2 afdelingen:
Wegwijs 1 (48 bedden) is een opname-, observatie- en behandelafdeling voor volwassenen met een
niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Wegwijs 2 (22 bedden) is een opname- en behandelafdeling die zich specifiek richt op personen met
een niet-aangeboren hersenletsel ten gevolge van chronisch alcoholmisbruik (type Korsakov).
Jouw opdracht
- Je staat in voor de psychodiagnostiek op centraal en afdelingsniveau.
- Je voert individuele gesprekken en begeleidt groepstherapeutische sessies.
- Je werkt in samenwerking met het team de individuele behandeltrajecten uit en fungeert als
aanspreekpunt voor patiënten, teamleden en externen
Jouw profiel
- Je bent een master in de klinische psychologie, bent in het bezit van een erkenningsnummer van de
psychologencommissie en hebt bij voorkeur een postacademische opleiding in de
neuropsychologie.
- Je hebt ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg en hebt belangstelling voor/of affiniteit met
volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en chronische verslavingszorg. Je valt terug op
een onderbouwde visie m.b.t. kwaliteitsvolle zorg voor deze doelgroep.
- Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg en bent betrokken in de verdere uitbouw
van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdelingsniveau.
- Je bent in staat om te gaan met de specifieke kenmerken van deze doelgroep.
- Je bent vertrouwd met verschillende diagnostische instrumenten en bereid je kennis in te zetten
ten voordele van andere afdelingswerkingen.
- Je bent coachend ingesteld en kan medewerkers ondersteunen vanuit een sterke visie op
therapeutische mogelijkheden.
- Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
- Je houdt vinger aan de pols voor wat betreft wetenschappelijke ontwikkelingen en
tendensen in de sector. Je bent leerbereid en deelt je kennis met het team.
- Je beschikt over de nodige draagkracht om met emotionele stress om te gaan.
- Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
- Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk
geïnspireerde waarden.

Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg!
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent

Ons aanbod
- Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke
maatschappelijke relevantie.
- Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met kans op
verlenging na positieve evaluatie.
- Verloning volgens de sectorale barema’s.
- Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht
en ontwikkelingsnoden.
- Een afwisselend takenpakket waarbij zowel afdelingsspecifieke taken als centrale taken dienen te
worden opgenomen.
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
- Indiensttreding zo snel mogelijk.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: neuropsycholoog) vóór 08/08/2018 t.a.v. Brecht Vandeputte, HR
Medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem (050/79 95 54) of per e-mail naar
amandus.solliciteren@fracarita.org .
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Ilse Haesaert, Therapeutisch Coördinator
psycho-organische cluster (050/ 81 97 31) of André Colpaert, klinisch psycholoog Wegwijs 1 (050/ 81
97 21).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
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