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.
We zijn op zoek naar een (m/v):

Medewerker Zinzorg en Pastoraat
Je functie




Samen met je collega’s zorg je voor de pastorale begeleiding en zinbeleving van
patiënten, in overleg met andere hulpverleners.
Je bent een vertrouwenspersoon en religieuze referentiefiguur bij wie men terecht
kan met existentiële en spirituele vragen.
Je geeft mee vorm aan de christelijke identiteit van de instelling voor patiënten,
medewerkers en de ruimere omgeving.

Je profiel








Je hebt een erkende opleiding in de theologie en religiewetenschappen gevolgd of
bent bereid die te volgen.
Je hebt interesse in en voeling met het werken met maatschappelijk kwetsbare
groepen en/of personen met een psychische aandoening. Enige ervaring in het
omgaan met mensen met een psychische aandoening is een pluspunt. In het
bijzonder ben je geïnteresseerd in mensen met een psycho-organisch ziektebeeld.
Je hebt de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden om zowel
individuele als gemeenschappelijke begeleiding te kunnen bieden aan patiënten.
Je bent een teamspeler met aandacht voor interdisciplinaire samenwerking.
Je engageert je om onze waarden en christelijke inspiratie in je werkzaamheden
uit te dragen en dit in een open dialoog met patiënten, bewoners, hun context en
de collega’s toe te passen..
Je werkt vlot met de meest courante MS Officeprogramma’s, zoals Word, Excel,
Outlook.

Vereiste competenties


Mensgericht. Je stemt onze acties af op gevoeligheden, behoeften en wensen van
de mensen die op ons een beroep doen.



Verantwoordelijk. Je neemt je eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan op
met inachtname van je eigen grenzen.



Samenwerken. Je houdt rekening met de andere teamleden en werkt actief en
constructief samen.



Groei en ontwikkeling. Je onderneemt actie om je eigen professionele en
persoonlijke groei en die van de organisatie te bevorderen.

Ons aanbod





Je krijgt een overeenkomst voor een deeltijdse job (0,30 VTE) voor onbepaalde
duur in een boeiende en uitdagende functie in een mens- en zingerichte
omgeving.
Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's met enkele
extralegale voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,
een gratis treinabonnement, fietsvergoeding, bijkomende verlofdagen,
mogelijkheid tot maaltijden in ons bedrijfsrestaurant, ...
Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar met de bus en biedt ruime parkeermogelijkheid.

Solliciteren
Heb je interesse en wil je meer informatie?
Contacteer dan graag Dhr. Hendrik van Malderen, algemeen directeur, op het nummer:
016/45 26 11.
Wil je solliciteren?
Bezorg dan graag vóór 30 september 2018 je motivatiebrief en curriculum vitae aan:
UPC Sint-Kamillus, ter attentie van Dhr. Hendrik Van Malderen, Algemeen Directeur,
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek of via e-mail aan: hendrik.van.malderen@fracarita.org

