Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek bestaat uit een
psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het
behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Voor het Mobiele Team binnen de Doelgroep Algemene Psychiatrie
zijn wij op zoek naar een:

ERVARINGSDESKUNDIGE - 50%
Doel van de functie:
Het Mobiele Team richt zich op cliënten met een EPA-profiel (d.w.z. mensen met een
chronische en complexe psychiatrische problematiek). Als ervaringsdeskundige maak je
deel uit van een multidisciplinair team en begeleid je cliënten in hun eigen
leefomgeving/thuissituatie. Er wordt nauw samengewerkt met de cliënt en andere
betrokken hulpverleners in diens netwerk.
Activiteitendomeinen:


Je ondersteunt cliënten in hun leefwereld/thuissituatie, vanuit je eigen ervaringen,
met als doel de vaardigheden van cliënten te vergroten, ter bevordering van hun
herstelproces. Je biedt extra ondersteuning tijdens crisis- en/of
transitiemomenten, ingegeven vanuit je eigen ervaringen.



Je adviseert teamleden, vanuit je eigen ervaringen, en draagt herstelgerichte zorg
uit binnen het team door actieve deelname aan multidisciplinair teamoverleg en
vergaderingen,… waarbij je het cliëntenperspectief binnen brengt.



Je levert een bijdrage aan het optimaliseren van ons zorgaanbod.

Je profiel:


Je hebt ervaring in de GGZ of verslavingszorg, als cliënt. Ervaring met nietresidentiële hulpverlening of een mobiel (crisis)team is een pluspunt.



Het volgen van of de bereidheid tot het volgen van een opleidingstraject als
ervaringskundige is een vereiste. Een (relevant) diploma op bachelorniveau vormt
een meerwaarde.



Je bent vertrouwd met of bereid je bij te scholen in de methodiek van
bemoeizorg.



Je hebt kennis van de gevolgen van het hebben van een psychische
kwetsbaarheid en het doormaken van (een) ontwrichtende situaties), maar hebt
reeds een weg afgelegd in jouw eigen herstelproces. Je kan reflecteren op het
eigen herstelproces.



Je bent een teamplayer, je hebt zin voor initiatief en weet je flexibel op te stellen.



Je bent zelfstandig, stressbestendig en durft kritisch te reflecteren.



Je kan helder communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.



Je bent bereid om actief te zijn binnen een netwerk van diensten en voorzieningen
uit verschillende sectoren en lijnen.



Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Ons aanbod:


Wij bieden je een boeiende functie met afwisseling en verantwoordelijkheid
binnen een dynamisch team.



Wij bieden je een deeltijdse overeenkomst van bepaalde duur voor een jaar, met
mogelijkheid tot verlenging of contract van onbepaalde duur.



Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's met een aantal
extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ...

Interesse?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dhr. Mathias Dekeyser, Teamleider
0474/74 22 04 – mathias.dekeyser@fracarita.org
Solliciteren kan door je kandidaatstelling met gemotiveerd schrijven vóór 20 januari
2019 te bezorgen via www.vacatures.kamillus.be. Interne kandidaten kunnen zich
kenbaar maken via www.interne.kandidaatstelling.kamillus.be
De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de sollicitatiebrief en het CV, een
gesprek met het de teamleider en een HR-Medewerker. Op indicatie kan er een tweede
gesprek worden gepland.
Het eerste gesprek wordt gepland in de week van 4 februari 2019.

