P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de
Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de

Broeders van Liefde

ONDERWIJS EN ZORG

geestelijke gezondheidszorg. Het bestaat uit een psychiatrisch
ziekenhuis,een psychiatrisch verzorgingstehuis, een initiatief Beschut
Wonen en een poliklinische werking. Verder is het ziekenhuis actief
binnen de werking van mobiele teams. Het Psychiatrisch Centrum Dr.

Sint-Jan-Baptist
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Guislain is een moderne zorgvoorziening waar voor diverse
psychiatrische problemen gespecialiseerde behandelmilieus worden
aangeboden. Door middel van een geïndividualiseerde behandeling

PC Sint-Jan-Baptist actief in de regio Zelzate-Gent-Meetjesland heeft
4 doelgroepen binnen de psychiatrische zorgverlening en zet in op
gespecialiseerde en intensieve zorg aan personen met een forensisch
statuut, met een verslavingsproblematiek of ouderen met een

beogen we voor elke patiënt/bewoner zo het hoogst mogelijke
therapeutisch resultaat en het meest haalbare niveau van reintegratie.

psychische kwetsbaarheid. Daarnaast biedt ze ook ondersteuning aan

PC Sint-Jan-Baptist en PC Dr. Guislain behoren tot Vzw Organisatie

personen met een langdurige psychische kwetsbaarheid en personen

Broeders van Liefde. De Groep Broeders van Liefde in België beheert

met een verstandelijke beperking. Het psychiatrisch centrum omvat

meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en

een psychiatrisch ziekenhuis,een psychiatrisch verzorgingstehuis,een

secundair onderwijs, 11 psychiatrische ziekenhuizen en 15

initiatief beschut wonen en een rehabilitatieproject. Binnen hun

orthopedagogische centra. Ook de ouderenzorg, verslavingszorg,

werking streven ze naar een herstelgerichte aanpak met aandacht

sociale economie en kinderdagopvang behoren tot de activiteiten. In

voor de patiënten of bewoners hun context en capaciteiten. Daarbij

totaal verlenen zo 12.500 medewerkers in V laanderen en 1.500 in

hanteren ze een evidence based approach als basis voor de medische

Wallonië zorg en onderwijs aan goed 40.000 kinderen,jongeren,

besluitvorming. De multidisciplinaire behandelteams werken

volwassen en ouderen.

individueel,groeps- en systeemgericht.

Geïnspireerd en verbonden, in beweging met
mensen zijn we op zoek naar twee nieuwe collega's
om onze directieteams te komen versterken

Algemeen directeur
PC Dr.Guislain te Gent

Algemeen directeur
PC Sint-Jan Baptist te
Zelzate
Wat mag je verwachten
Beide organisaties bieden een boeiende en inspirerende
werkomgeving in een ruimere context van zorgcircuits en
netwerken. Je kan je stempel drukken binnen een dynamische,
innoverende en duurzame werkcontext waar mensgerichte zorg

Je functie en gewenst profiel
Je bent bevoegd en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en

centraal staat. Dit wordt vanzelfsprekend beantwoord met een
competitief loon met extralegale voordelen.

de algemene leiding van uw zorginstelling en neemt in dat kader ook
deel aan diverse netwerken waarbij je tevens de organisatie
vertegenwoordigt bij de overheden en diverse interne en externe

Interesse!

overlegorganen. Het welzijn van de patiënt en zijn context en een

Mail je motivatiebrief en cv uiterlijk 11 oktober 2021 naar Kris Heeren

kwaliteitsvolle, mensgerichte zorg draag je hoog in het vaandel. Je

via kris@kingalfonso.be of bel 0471 8160 08. De volledige

realiseert dit aan de hand van je coachende leiderschapsstijl en via

functiebeschrijving en andere nuttige informatie vind je op

empowerment van je medewerkers. Verbindend en gedeeld

www.kingalfonso.be.

leiderschap en teamwerk maken van jou een gewaardeerde
bruggenbouwer binnen het directie- en managementteam en ten
aanzien van de beleidsorganen van de diverse netwerken. Je weet
een waardengedreven en christelijk geïnspireerde missie mee uit te
dragen. Naast je masterdiploma (bij voorkeur menswetenschappen)
en eventueel een aanvullende managementopleiding faciliteer je
alles aan de hand van je sterke competenties en vanuit je affiniteit
met een leidinggevende functie in de (geestelijke) gezondheids- en
welzijnszorg.

Meer weten over de inhoud van deze functies en de organisaties?
Neem contact met Stefan Van Sevecotte,
bestuurder-sectorverantwoordelijke zorg 09 221 45 45.
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