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 850 medewerkers zich elke dag
in om de best mogelijke zorg te bieden.

Om het team van Vennen 2, afdeling ouderenpsychiatrie op campus Gent, te versterken, zoeken wij een
enthousiaste:

MAATSCHAPPELIJK WERKER m/v
WE ZOEKEN EEN COLLEGA DIE
beschikt over een diploma bachelor maatschappelijk werk • een sterke affiniteit heeft met het begeleiden van
ouderen met een psychiatrische problematiek • oog heeft voor de omgevingscontext van de patiënt •
zelfstandig en teamgericht kan werken • stressbestendig is • beschikt over organisatietalent en goede
communicatieve en sociale vaardigheden • nauwgezet en administratief accuraat te werk gaat • discretie,
integriteit en loyaliteit hoog in het vaandel draagt • zich thuis voelt in een waardengerichte organisatie met
christelijke identiteit.

JOUW FUNCTIE
Als maatschappelijk werker ben je lid van het multidisciplinair team en sta je mee in voor de hulpverlening ten
aanzien van ouderen met een psychiatrische problematiek en hun context • Je zorgt voor een goede
ontslagvoorbereiding op maat van de patiënt en organiseert passende nazorg in overleg met het team en de
context van de patiënt • Je staat in voor de sociaal-administratieve ondersteuning van de patiënt • Je staat in
voor de brugfunctie ten aanzien van alle betrokken actoren, zowel intern als extern het ziekenhuis • Je bent
bereid een gespreksgroep te leiden voor patiënten in de ontslagfase.

ONS AANBOD
Een deeltijds (24u) contract van bepaalde duur (juni 2020) • vergoeding volgens de ific-barema’s, met
overname van relevante anciënniteit • ruimte voor persoonlijke inbreng • een vergoeding aan het wettelijke
ziekenhuisbarema met toeslagen en overname van relevante anciënniteit • bijkomende voordelen zoals een
gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een fietsvergoeding en vormingsmogelijkheden • er wordt
rekening gehouden met de “work-life” balans en persoonlijke groei.

INTERESSE IN DEZE JOB?



Voor meer informatie, contacteer Wendy Van Snick, disciplinecoördinator sociale dienst, via
wendy.van.snick@karus.be of Ann De Jaeghere, afdelingsverantwoordelijke, via 09 222 58 94.
Kandidaten bezorgen hun motivatiebrief met cv vóór 19 april 2019 via vacatures@karus.be of
solliciteren via de jobpagina van www.karus.be.

