
PTC Rustenburg is een kleinschalige organisatie die gespecialiseerde (klinisch) 

psychotherapeutische  hulp aanbiedt voor volwassenen en jongvolwassenen 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’. 

Wij zoeken een 
DYNAMISCH AFDELINGSHOOFD  

voor de afdeling jongvolwassenen 
DE UITDAGING 

We beloven jou een uitdagende, gevarieerde job in een kleinschalige organisatie, die zich positioneert in 

het sterk evoluerende GGZ-landschap. We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur. 

Indiensttreding zo snel mogelijk.  

Solliciteer voor 27/03/2020 met je motiverende sollicitatiebrief & cv via deze link: 
http://www.ptcrustenburg.be/werk-stage    

JIJ ? 

WIJ ? 

GEPRIKKELD ? 

Ben je een master in een menswetenschappelijke richting met ervaring in leidinggeven? Genoot je een 

therapeutische opleiding met ervaring in het klinisch werk? 

Heb je  talent om met groepsdynamische processen in teams aan de slag te gaan?  

Heb je affiniteit met het psychoanalytisch denkkader of ben je bereid deze te ontwikkelen?  

Ontwikkelde  je  vanuit je  goesting naar professionaliteit en kwaliteitsvolle zorg een  vooruitstrevende  

visie op de residentiële werking  binnen een GGZ-netwerk?  

Schrikt het plannen, organiseren van een dienst jou niet af? Beschouw je het als een uitdaging om 

problemen van op een afstand te bekijken, ze in een ruimere context te plaatsen en samen te zoeken 

naar structurele oplossingen? 

Ja?! Dan bieden wij jou graag een kans! 

• Je bent gedreven en bereid om je schouders te zetten onder het project om zodoende te komen tot 

een excellente en innovatieve behandeling  voor jongvolwassenen met angst- , stemmings- en/of 

persoonlijkheidsmoeilijkheden.  

• Samen met de verpleegkundig specialist en  de beleidspsychiater werk je actief mee aan de uitbouw en 

opvolging van het afdelingsbeleid conform de strategische keuzes van het ziekenhuis en het netwerk.  

• Je hebt de organisatorische leiding over het interdisciplinair team en de afdeling  waar  32 

jongvolwassenen behandeld worden.  Je hecht er belang aan om een omgeving te creëren waar 

medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. 

• Met de collega’s en leidinggevenden binnen en buiten het ziekenhuis denk je constructief en proactief 

na over vernieuwing en verbetering en neem je hiertoe initiatieven.  
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