VACATURE : PSYCHIATER
14u (met mogelijkheid tot uitbreiding)
Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio
een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het
bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een
poliklinische werking. Verder is het ziekenhuis actief binnen de werking van mobiele
teams. De medische equipe van het centrum neemt ook de psychiaterfunctie van het
IBW Zagan waar.
Functie



als behandelend arts staat u in voor de medisch-psychiatrische behandeling en
bent u mee de sturende kracht achter het individueel behandelprogramma van
patiënten, met een hart voor patiënten
samen met het interdisciplinaire team zet u het behandeltraject van patiënten uit

Profiel







u bent erkend psychiater, bij voorkeur met klinische praktijkervaring in een
ziekenhuiscontext
u hebt affiniteit of ervaring met één of meerdere doelgroepen waar het P.C. Dr.
Guislain zich op richt, in het bijzonder met de doelgroep dubbele diagnose voor
personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen
u staat mee in voor de zorgcontinuïteit als lid van het artsenteam
u bent een teamspeler en weet mensen te motiveren en te enthousiasmeren
u hebt psychotherapeutische vaardigheden en hebt bij voorkeur een
psychotherapeutische opleiding gevolgd
u stippelt mee het afdelingsbeleid uit in het kernteam

Aanbod




u komt terecht in een dynamische medische staf, met mogelijkheid tot verdere
bijscholing en specialisatie
ons ziekenhuis ligt in de stad en de centrale Gentse ligging creëert tal van
opportuniteiten voor behandeling en samenwerking met diverse actoren
ons ziekenhuis heeft binnen de recente hervormingen resoluut gekozen voor
inbedding in een netwerk, verdere vermaatschappelijking en intensifiëring van de
zorg

Deze vacature is eveneens combineerbaar met de huidige vacature van 10u (kinder- en
jeugd) psychiater binnen het RKJ van de De Sleutel.
Bijkomende informatie
Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met Dr. An Van Duyse,
hoofdgeneesheer - T 09 216 33 11 / 0476 86 41 08 of per mail via het medisch
secretariaat (medisch.secretariaat@guislain.broedersvanliefde.be)
Solliciteren via de website (www.guislain.be) t.a.v. de heer Hannes Decraene, algemeen
directeur of per mail naar het directiesecretariaat
(directiesecretariaat@guislain.broedersvanliefde.be)

