PTC Rustenburg is een kleinschalige organisatie die gespecialiseerde (klinisch)
psychotherapeutische hulp aanbiedt voor mensen met psychische en psychiatrische
problemen. Het centrum – met 72 bedden en 20 plaatsen nabehandeling – is ingebed in
het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en maakt deel uit van
vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’.

STAFMEDEWERKER ZORG / SOFT HR
DE UITDAGING
•

•
•
•
•

•

•

Je draagt bij tot, en vertrekt vanuit, de overkoepelende zorgvisie van Rustenburg en
vertaalt deze in overleg met de trio’s (leidinggevenden in het zorgdepartement) naar
de realiteit op de vloer. Hierbij laat je je inspireren door de uitdagingen en evoluties
binnen de sector.
Je ondersteunt en coacht de trio’s in hun beleidsopdracht, en dit in nauwe afstemming
met de directeur patiëntenzorg.
Je staat in voor de coördinatie van het therapieprogramma, met bijzondere aandacht
voor de continuïteit en kwaliteit ervan.
Je ontwikkelt en begeleidt zorginhoudelijke projecten op overkoepelend niveau van de
organisatie.
Je vertegenwoordigt Rustenburg op relevante zorginhoudelijke externe fora.
Je bent mee verantwoordelijk voor een gemotiveerd en goed uitgebouwd soft HRbeleid. Dit betekent dat je uiteenlopende HR-activiteiten ontwikkelt, implementeert en
opvolgt: competentiemanagement, werving en selectie, onthaal van nieuwe
medewerkers, vorming en opleiding, enz.
Je biedt ondersteuning bij het uitvoeren van verschillende HR-activiteiten (oa.
personeelstevredenheidsmeting)

JIJ ?
Je bent een master in een menswetenschappelijke richting met relevante ervaring.
Je bent een vlotte communicator die medewerkers weet te motiveren en te
enthousiasmeren. Als bruggenbouwer hou je er van om mensen rond de tafel te
brengen. Autonomie en flexibiliteit zijn jou niet vreemd. Tevens schrikt het jou niet af
om initiatief te nemen. Ook laat je van je horen als je vindt dat zaken beter of
efficiënter kunnen.

WIJ ?
We beloven jou een uitdagende, gevarieerde job in een kleinschalige organisatie, die zich
positioneert in het sterk evoluerende GGZ-landschap.
We bieden een contract onbepaalde duur, 38u/week.

GEPRIKKELD ?
Stuur je sollicitatiebrief met cv voor 24/05/2019 naar sollicitaties@ptcrustenburg.be

