VACATURE PROJECTMEDEWERKER GGZ Crisiszorg – voltijds contract

Context
Deze functie kadert in de projectoproep intensifiëring van zorg —versterking mobiele
crisisteam (MCT) - vanuit de federale overheid gezondheidszorg.
Binnen dit project willen we sterk inzetten op de triade vormgegeven door de MCT (2), HICwerkingen (3) en de spoedgevallendiensten (9) binnen het netwerk geestelijke
gezondheidszorg Het PAKT. We willen binnen de crisiszorg de samenwerking met de
ambulante welzijn - en zorgsector en andere partners geestelijke gezondheidzorg versterken
en een zorgpad crisiszorg voor volwassenen in de GGZ uitbouwen

Opdracht
De projectmedewerker staat in voor de uitbouw van een zorgpad crisis voor volwassenen in
de GGZ. Om dit te realiseren werk je samen met de netwerkcoördinator en alle relevante
partners in deze.
De projectmedewerker schrijft een visie op crisiszorg uit en implementeert deze binnen de
PAKT regio. Hij/ zij neemt een integere positie in ten aanzien van de PAKT partners en werkt
toe naar een gedragen zorgpad crisis.
De projectmedewerker brengt in kaart hoe we geplande én ongeplande psychiatrische
crisiszorg in onze regio beter kunnen stroomlijnen. Hij/ zij inventariseert de hiaten en reikt
mogelijke oplossingen aan.
In deze opdracht is er speciale aandacht voor
- reeds bestaande goede praktijken
- de rol van de ervaring –en familiedeskundigen
- de transitieleeftijd

Profiel


Kennis
o Je bent in het bezit van een diploma verpleegkunde (bachelor, gegradueerd,
sociaal) of van een diploma bachelor/master in de humane wetenschappen
o Je beschikt over relevante ervaring in de acute geestelijke gezondheidszorg en hebt
oog voor professionalisering, vernieuwing en vermaatschappelijking van de sector.
o Je hebt kennis van de sociale kaart en de organisatie van de lokale geestelijke
gezondheidszorg en van de reguliere eerstelijnsvoorzieningen of je bent bereid
deze snel te verwerven



Technische vaardigheden
o Je bent analytisch ingesteld en bewaart het overzicht over de implementatiefase.
o Je kan procesmatig denken en bestaande processen optimaliseren.
o Je bezit actieve luistervaardigheid en kan op een oordeelkundige manier informatie
filteren in functie van de doelstellingen van het project.
o Je werkt gestructureerd en planmatig.
o Je bent doelgericht en gepast besluitvaardig.



Sociale en communicatieve vaardigheden
o Je hebt zin voor initiatief.
o Je hanteert een open communicatiestijl.
o Je werkt verbindend en stimuleert samenwerking en uitwisseling.
o Je kan mondeling en schriftelijk duidelijk en correct communiceren.



Algemeen
o Je bent discreet en hebt een neutrale houding ten aanzien van alle
netwerkpartners.
o Je hebt interesse in beleidsmatig werk en zin om een zorgpad crisis uit te bouwen.
o Je bent mobiel, in het bezit van rijbewijs en auto en er is bereidheid om deze auto
te gebruiken voor dienstverplaatsingen.
o Je onderschrijft de missie en visie van Het PAKT.

Aanbod






Kans om in een dynamisch netwerk mee te werken aan de groei van een nog betere
zorgafstemming.
Contract onbepaalde duur waarin de opdracht als projectmedewerker jaarlijks
geëvalueerd wordt. De verdere invulling gebeurt in onderling overleg maar blijft
verbonden aan GGZ crisiszorg.
Verloning overeenkomstig IFIC 16 (barema onder voorbehoud verduidelijking budget
door FOD)
Standplaats/ werkgever bij één van de PAKT partners (psychiatrische ziekenhuizen)

Solliciteren



Bezorg uw motivatiebrief en CV uiterlijk op 31 augustus via secretariaatpakt@karus.be
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 5 september.
Bijkomende info kan u verkrijgen bij
o Ilse De Neef ( Ilse.deneef@pakt.be – 0490 44 59 53) (vanaf 11 augustus)
o Isabelle Vanwingene ( Isabelle.vanwingene@pakt.be – 0478 92 90 66) (tot 11
augustus)

