Creatief Therapeut – Intro 2
Campus Amedeus, Mortsel
70% zwangerschapsvervanging
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk

Zorggroep Multiversum
Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er
voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse
zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk.
Intro is de cluster algemene psychiatrie die bestaat uit een open (Intro 1) en gesloten (Intro 2) opnameafdeling.
Intro 2 is een gesloten opnameafdeling met 20 bedden voor mensen met een psychiatrische problematiek die
op één of andere manier beveiliging nodig hebben omwille van een acute crisissituatie.
Men werkt er volgens het HIC model (High &Intensive Care), waarvoor de afdeling is opgesplitst in een
Intensive Care gedeelte (IC) en een High Care gedeelte (HC). Er wordt maximaal ingezet op nabijheid en contact
met de patiënt om herstel te bevorderen.
Jouw functie
•
•
•
•

Je biedt creatieve therapie
Je werkt binnen het interdisciplinair team verbonden aan Intro 2.
Je werkt zowel in groep als individueel
Je werkt volgens de afspraken in het interdisciplinair behandelplan

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor in de creatieve therapie
Je hebt bij voorkeur ervaring in de geestelijke gezondheidszorg (residentiële psychiatrie);
Kennis en/of ervaring met het HIC-model is een pluspunt
Je bent gemotiveerd om te werken met een heterogeen psychiatrisch publiek
Kennis of ervaring met HIC-werking strekt tot aanbeveling;
Je kan samenwerken in interdisciplinair teamverband;
Je beschikt over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
Je kan zelfstandig werken;
Je hebt respect voor de waarden van de organisatie.

Jouw voordelen
•
•
•
•
•
•

Een boeiende job met veel verantwoordelijkheid en ruimte tot eigen initiatief
Een vervangingscontract van bepaalde duur met een verloning volgens de IFIC barema’s
Een gunstige werkregeling met o.a. extra vakantiedagen en 13 arbeidsduurverminderingsdagen.
Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
Een vlotte bereikbaarheid met ruime parkeermogelijkheden
Een terugbetaling woon-werkverkeer of fietsvergoeding

Interesse?
Solliciteer dan voor 15/6/2021 via onze website www.multiversum.care.
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Jeff Van Roie (coördinator van de afdeling) op het
nummer 03 443 79 38 of Kate Van der Meulen (zorgmanager cluster algemene psychiatrie) op het nummer
0495 42 07 94.

