KARUS beoogt toonaangevende behandeling en begeleiding van
mensen met een psychische kwetsbaarheid (en hun naasten) in onze
brede zorgregio. Hiertoe is een zorgcapaciteit van 544 bedden/plaatsen
en zetten zo’n 750 medewerkers zich elke dag in om de best mogelijke
zorg te bieden.

Om binnen de kinder- en jongerencluster het team van De Branding, afdeling For-K op campus Melle te
versterken, zoeken wij een enthousiaste:

VERPLEEGKUNDIGE m/v
WE ZOEKEN EEN COLLEGA DIE
beschikt over een diploma van bachelor of HBO5 in de psychiatrische verpleegkunde • bewust kiest om met
deze doelgroep te werken en bij voorkeur ervaring heeft in het werken met kinderen en jongeren •
communicatief vaardig is en graag werkt met rechtstreekse feedback • zelfstandig kan werken in een
interdisciplinair team • kan omgaan met crisissituaties • zo snel mogelijk beschikbaar is • zich thuis voelt in een
waardegerichte organisatie met christelijke identiteit

JOUW FUNCTIE
Als verpleegkundige sta je in voor de begeleiding en behandeling van jongeren met een psychiatrische
problematiek, die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank • Je biedt specifieke zorg aan jongeren, gericht
op het hanteren van risicosituaties en het verminderen van delictgedrag • Je staat mee in voor een veilige,
aangename en stimulerende werk- en leefomgeving • Je benadert de jongeren vanuit een contextgerichte visie

ONS AANBOD
Contract van bepaalde duur tot 31/12/2018 met kans op verlenging • jobtime 30/38 of 38/38 • zo snel
mogelijke indiensttreding • ruimte voor persoonlijke inbreng • een vergoeding aan het wettelijke
ziekenhuisbarema met toeslagen en overname van relevante anciënniteit • er wordt rekening gehouden met
de “work-life” balans en persoonlijke groei • Aangename werkomgeving met veel ontwikkelkansen…

INTERESSE IN DEZE JOB?



Voor meer informatie, contacteer Kristof Osaer, afdelingsverantwoordelijke De Branding, campus
Melle, via kristof.osaer@karus.be of 09 210 69 69
Kandidaten bezorgen hun motivatiebrief met cv vóór 20/03/2018 via de jobpagina op www.karus.be

