PAKT/2018/IDN/059

Het PAKT, netwerk artikel 107 regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen,
zoekt voor zijn Netwerkpunt een
deeltijdse medewerker (0,75 VTE)

Je opdracht
Je gaat de bestekken Netwerkpunt en Competentieknooppunt, zoals beschreven in het
goedgekeurde projectdossier van Het PAKT, verder concretiseren.
Aan de hand van verzamelde databases ga je vraag en antwoord met elkaar verbinden op
het vlak van :
 oriëntatie binnen de geestelijke gezondheidszorg (bestek Netwerkpunt)
 competenties (bestek Competentieknooppunt)
Je functie
Je functie m.b.t. het Netwerkpunt
 Je informeert hulp- en dienstverleners die minder bekend zijn met het GGZ-aanbod bij
het oriënteren naar de juiste zorgmodule.
 Je gaat actief op zoek naar de mogelijkheden voor cliënten met een complexe multipele
problematiek die moeilijk een plaats vinden in het zorgaanbod.
 Je signaleert knelpunten binnen het zorgaanbod.
Je functie m.b.t. het competentieknooppunt
 Je houdt het aanbod van vorming, training, follow-up, intervisie en supervisie up to date
en bevordert de deskundigheidsuitwisseling inzake geestelijke gezondheid over de
diverse zorglijnen heen.
 Je bevordert de toegankelijkheid van het regionaal vormingsaanbod en verbindt het
vormingsaanbod met de vragen.
 Je bevordert informatie-uitwisseling, afstemming en netwerkontwikkeling op het vlak van
competentieontwikkeling via ontmoeting.
Je profiel




Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting.
Je bent vertrouwd met de GGZ-sector en welzijnssector.
Je hebt een globaal zicht op de sociale kaart.







Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren.
Je bent bedreven in het uitbouwen van netwerken.
Je staat open voor feedback en streeft naar optimalisering en vernieuwing.
Je onderschrijft de opdrachten en uitgangspunten van het netwerk Het PAKT.
Je beschikt over een wagen.

Ons aanbod





Een contract van onbepaalde duur
Een inhoudelijk uitdagende functie midden een boeiende evolutie in de sector van de
geestelijke gezondheidszorg
Een aantrekkelijk salaris conform de gangbare barema's (1.55 -1.61 -1.71 binnen PC330)
Standplaats: Oude Abdij in Drongen

De selectieprocedure
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Mail je sollicitatiebrief en CV voor 21 juli
naar Isabelle Vanwingene via isabelle.vanwingene@pakt.be.
Voor meer informatie over de inhoud kan je contact opnemen met de netwerkcoördinator via
ilsedeneef@pakt.be of op het nummer 0490 44 59 53.

