Het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders
van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheid Aalst-DendermondeSint-Niklaas. Het centrum bestaat uit een ziekenhuis

(185 bedden), een psychiatrisch

verzorgingstehuis (102 bedden) en heeft een samenwerkingsverband met het IBW Reymeers
(62 plaatsen). Het centrum werkt ook nauw samen met het Woonzorgcentrum Mariatroon te
Dendermonde (112 woongelegenheden).
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande
vacature voor:

Verpleegkundige - verslavingszorg
Psychiatrisch ziekenhuis, Lede
Je functie:
Je werkt voltijds als verpleegkundige op de afdeling verslavingszorg binnen het psychiatrisch ziekenhuis. Je wordt ingezet in
een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat-, nacht- en weekenddiensten.
Je profiel:


Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).



Je hebt een brede kennis van en interesse in je vakgebied.



Kennis rond en ervaring in het werken met patiënten met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.



Je bent vertrouwd met en werkt vanuit de herstelondersteunende visie.



Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de patiënten en hun familieleden en stelt begrippen als patiëntparticipatie en



Je bent sociaal en stressbestendig.



Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband en je draagt verantwoordelijkheid.



Je bent bereid je bij te scholen.



Je beschikt over administratieve vaardigheden.



Je bent christelijk geïnspireerd.

empowerment voorop.

Ons aanbod:


Een contract van 1 jaar aan een arbeidstijd van 100%.



Toeslagen voor onregelmatige prestaties en oproepvergoeding.



Eindejaars- en attractiviteitspremie.



Bijkomende voordelen zoals aanvullende vakantiedagen, bedrijfsrestaurant met warme maaltijden aan sociaal tarief,
attentiebeleid, personeelskring, vlotte bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, fietsvergoeding en/of vergoeding woonwerkverkeer, gratis omniumverzekering voor dienstverplaatsingen in opdracht, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques.



Eindeloopbaanregeling.



Plaats van tewerkstelling: PC Zoete Nood Gods, Reymeerstraat 13A, 9340 Lede

Interesse?
Verstuur je sollicitatiebrief en CV naar het e-mail adres: jobs@pclede.be
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx (Zorgmanager) Tel.: 053/76 21 83
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