KARUS is de fusie van het Psychiatrisch Centrum Caritas (Melle) en het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus
(Sint-Denijs-Westrem). Met een zorgcapaciteit van 544 bedden/plaatsen en in nauwe samenwerking met het
Universitair Ziekenhuis Gent, bieden we toonaangevende geestelijke gezondheidszorg voor kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen.
Karus is meer dan de som der delen: beide fusiepartners kunnen
bogen op een (lange) geschiedenis van gedegen en kwalitatieve
zorgverlening en behandeling in de regio, waarmee we de
uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden. Vanop twee
campussen die op een boogscheut van elkaar gelegen zijn, zetten
zo’n 800 medewerkers zich elke dag in om de best mogelijke zorg te
bieden in een breed aanbod van behandelingen.

Ter versterking van het managementteam zijn we op zoek naar een gedreven

ZORGMANAGER m/v
ONZE IDEALE NIEUWE ZORGMANAGER…
behaalde een masterdiploma in de verpleegkunde of ziekenhuiswetenschappen • handelt diplomatisch en
empathisch en slaagt erin om verschillende belangen met elkaar te verzoenen • heeft een kritische geest,
beschikt over een goed analytisch denkvermogen, maar is ook oplossingsgericht en hands-on • beschikt over
voldoende daadkracht en doorzetting om de gewenste resultaten te halen • heeft minstens 5 jaar relevante
ervaring in leiding geven aan en coachen van teams • volgde een opleiding over leiding geven of management•
heeft kennis van arbeidsorganisatie en uurroosterplanning • kan mensen begeesteren en beschikt over vlotte
communicatievaardigheden • stimuleert samenwerking en overleg • kent de GGZ sector en heeft een duidelijke
visie over de uitdagingen waar deze voor staat • voelt zich thuis in een waardengerichte organisatie met een
christelijke identiteit.

HIERIN KAN JIJ HET VERSCHIL MAKEN:
Je draagt bij tot het ontwikkelen en implementeren van een dienstverleningsvisie waarin warme, veilige en
degelijke zorg centraal staan • Je tekent mee aan het zorgbeleid. Je staat in voor de praktische vertaalslag,
implementatie en opvolging van de zorgstrategische visie van het ziekenhuis binnen de jouw toegewezen
zorgprogramma’s • Je geeft rechtstreeks leiding aan de afdelingsverantwoordelijken en therapeutisch verantwoordelijken van jouw zorgprogramma’s. Je gaat samen met je beleidsteams operationeel aan de slag en
ondersteunt hen met het oog realiseren van de vooropgestelde operationele en therapeutische doelstellingen
• Je streeft naar continue verbetering. Met je ontwikkelgerichte werkbegeleiding en coaching begeleid je
veranderingsprocessen en creëer je mede-eigenaarschap bij alle betrokken partners • Je bent bereid om
projectmatig te werken. In functie van de taken/rollen werk je hierin nauw samen met de directie en je
collega’s van het managementteam • Je volgt mee het personeelsbudget van het zorgpersoneel op, en zorgt
voor een efficiënte inzet van de beschikbare middelen en materialen • Je staat mee in voor het realiseren van
de accreditatie binnen de diensten van jouw cluster • Je werkt nauw samen met je collega’s zorgmanagers en
rapporteert aan de zorgdirecteur.
ONS AANBOD
Een voltijdse job waarin je het verschil kan maken in een organisatie in volle ontwikkeling • Je maakt deel uit
van een managementteam waarin een open en constructieve samenwerking centraal staat • Ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden • Een verloning volgens het IFIC-barema, aangevuld met
een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (o.a. extralegaal pensioenplan, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques) en 25 verlofdagen .

INTERESSE IN DEZE JOB?
SOLLICIATIES WORDEN MET ABSOLUTE DISCRETIE EN STRIKT VERTROUWELIJK BEHANDELD
 Inhoudelijke vragen over de functie? Contacteer Jan Steel, zorgdirecteur, via 0476 63 99 26 of collegazorgmanagers Els Blomme (09 210 68 09) en Gino Ameye (09 210 68 73).
 Kandidaten solliciteren met motivatiebrief en uitgebreid cv via vacatures@karus.be (met vermelding
‘sollicitatie zorgmanager’) of via het sollicitatieformulier onderaan deze webpagina.

