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VACATURE 
 
 

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is 
partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. 

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature 
voor een: 
 

Psychiater 
Psychiatrisch Ziekenhuis 

JE FUNCTIE 
Je verricht psychiatrisch-diagnostisch onderzoek bij volwassenen door middel van welomschreven 
psychiatrische methodieken. Je bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan van 
de patiënt in samenspraak met het multidisciplinaire team. Naast je klinische functie bepaal je samen 
met het kernteam het beleid en het zorgprogramma van het toegewezen traject. Je participeert in de 

medische staf en werkt nauw samen met je collega psychiaters.  

JE PROFIEL 
• Je bent erkend arts specialist in de volwassenpsychiatrie of je bent laatstejaarsstudent specialist in 

de volwassenpsychiatrie  

• Je bent geaccrediteerd bij het RIZIV. 
• Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen en tendensen in de psychiatrische zorgverlening. 
• Je werkt patiëntgericht en kan het wetenschappelijke integreren in herstelgericht werken. 
• Je kan je makkelijk inpassen in het multidisciplinair werken. 
• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). 
• Je hebt aandacht voor de kwaliteit van de zorg en je streeft naar zorgvernieuwing. 
• Je hebt aandacht voor de wettelijke bepalingen en de ethische aspecten van de (medische)zorg. 

• Je draagt een eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening in de functie. 
• Je kan je vinden in onze waarden georiënteerde voorziening en handelt volgens de visie van de 

groep van de Broeders van Liefde. 

ONS AANBOD 

• Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing. 
• Je werkt op zelfstandige basis en vult een voltijdse/deeltijdse opdracht in een dynamische en 

gevarieerde werkomgeving. 
• Je komt terecht in een team van gedreven collega psychiaters.  
• Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede. 
 
 

INTERESSE? 
Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be  
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij hoofdarts dr. De Bruecker: 053/76.21.02.   
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