Specialistenwerk
op maat.
Het psychiatrisch ziekenhuis Duffel
is samen met het psychiatrisch
verzorgingstehuis Schorshaegen en Este,
het initiatief voor beschut wonen goed
voor ruim 800 plaatsen en meer dan 840
medewerkers.
Este heeft drie deelorganisaties:
initiatief beschut wonen, psychiatrische zorg
in de thuissituatie / mobiel team Emergo
en Activering.
Beschut wonen omvat 125 plaatsen in
22 huizen, verspreid over Duffel, Mechelen,
Lier en Boom.

Este heeft een vacature voor de functie van

Psycholoog 80%-100%
voor beide teams Beschut Wonen (locaties Duffel en Mechelen)
Opdracht
- Bijdragen tot deskundigheidsbevordering
en ondersteuning van de begeleiders op
zorginhoudelijk vlak (individuele coaching,
supervisie, groeps-coaching…)
- Het zorgmodel, dat vertrekt vanuit de
herstelvisie, zowel inhoudelijk als
organisatorisch, uitwerken en opvolgen
- Mee opvolgen van het individuele traject
van de zorggebruikers (doelstellingen,
begeleidingsplan, jaarlijkse besprekingen,
crisis en signaleringsplan…) en
begeleiders hierin ondersteunen
- Actief deelnemen aan beleidsvorming
- Organiseren en geven van vorming aan de
teams
- Intakegesprekken voeren
- Ondersteunen van de uitwerking en
implementatie van het familiebeleid
- Ontwikkelingen inzake kwaliteitszorg
binnen de sector opvolgen en
implementatie binnen de eigen werking
ondersteunen
- Begeleiden van enkele zorggebruikers met
een ernstige psychische kwetsbaarheid in
hun leefomgeving door middel van
individuele gesprekken en netwerkoverleg

Profiel
- Master in de psychologie
- Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring in de
geestelijke gezondheidszorg
- Je bent bereid tot bijscholing
- Je bent vertrouwd met herstel ondersteunende zorg
- Je hebt communicatieve en organisatorische vaardigheden
- Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig
- Je bent een teamspeler (staat open voor verschillende
ideeën en meningen binnen je team) en je ondersteunt je
collega’s in moeilijke situaties
- Je bent bereid tot zelfreflectie
- Je hebt interesse in beleid en kwaliteitszorg
Aanbod
- Een inhoudelijke uitdagende functie midden in een
boeiende evolutie in de sector van de geestelijke
gezondheidszorg
- Een contract van onbepaalde duur
- Een salaris conform de wettelijke barema’s
- Een stimulerende werkomgeving waar ‘zin in zorg’ troef is
Heb je interesse?
Mail je sollicitatiebrief met CV naar
BWeste.vacature@emmaus.be of stuur je sollicitatiebrief met
CV naar de personeelsdienst, Stationsstraat 22c, 2570 Duffel,
en vermeld steeds de referentie ESPS18012019.
Reageren uiterlijk tegen 11 februari.
Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator van BW
Este, Ilse Eyselbergs, op het nummer 0470/91.21.23 of
directeur Sylvie De Vuysere op het nummer 015/30.49.27.

Zin in zorg

Psychiatrisch
Ziekenhuis
Duffel

www.bw-este.be

www.emmaus.be

Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend,
ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

