VACATURE

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor Huize Sint-Arnoldus een
verpleegkundige (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen, 120 PVT-bedden
en is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.
Huize Sint-Arnoldus is het privérusthuis voor Broeders van Liefde op rust, gelegen op de Campus van
PC Sint-Amandus te Beernem.
Jouw opdracht
Als verpleegkundige draag je bij tot een kwaliteitsvolle bewonerszorg in Huize Sint-Arnoldus.
Jouw profiel
- Je beschikt over het diploma van gegradueerd verpleegkundige.
- Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met ouderenzorg of bent bereid deze kennis te verwerven.
- Je respecteert een christelijke levenshouding en onderschrijft de ‘missie van de Broeders van Liefde’
- Je werkt graag in teamverband en weet het verzorgend luik vlot te verbinden met je rol als
verpleegkundige binnen het rusthuis.
- Je bent in staat professionaliteit te koppelen aan authenticiteit en eigen handelen kritisch te
bekijken.
- Je bent in staat om zelfstandig te functioneren en zorgt voor een vlotte communicatie naar het de
rest van het team.
- Je toont initiatief en betrokkenheid en draagt bij tot de verdere uitbouw van een kwalitatief
zorgaanbod in het rusthuis.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
- 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.
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.
- Verloning volgens de sectorale barema’s.
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
- Indiensttreding: zo snel mogelijk.

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

Interesse?
Stuur spoedig uw sollicitatiebrief en CV (ref.: vpk Huize Sint-Arnoldus) 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 Lieve Claeys, Hoofdverpleegkundige Huize
Sint-Arnoldus (050 28 85 44).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
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