Verpleegkundige (M/V/X)

Wij zoeken:
Een gemotiveerde, enthousiaste verpleegkundige die graag zelf initiatief neemt.
Een sociaal voelend persoon die het verschil wil maken voor onze patiënten met een psychotische
kwetsbaarheid.

Over de job:
Het Psycho-Sociaal Centrum St.-Alexius-Elsene is een kleinschalige, omvattende rehabilitatiesetting voor
volwassenen met een psychotische problematiek. Als Nederlandstalig initiatief, in een overwegend
Franstalige grootstad, bieden wij kwaliteitsvolle, gespecialiseerde zorg voor deze welomschreven,
maatschappelijk kwetsbare groep.
Groepswerking:
Als verpleegkundige in het hospitaal sta je in voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen de leefgroep. Je
leidt groepsvergaderingen, begeleidt de patiënten bij de activiteiten van het dagelijks leven, stimuleert en
motiveert.
Permanentietaken:
Je staat in voor de correcte verdeling en toediening van de medicatie (oraal of in depot).
Je voert indien nodig somatische zorgen uit.
Je bent een luisterend oor, aanwezig voor zowel de interne als externe patiënten. Je verwijst door naar
het multidisciplinaire team indien nodig.
Je bent de spilfiguur voor de goede gang van zaken in het ziekenhuis.
Persoonlijke begeleiding:
Je begeleidt de jouw toegewezen patiënten bij hun dagelijkse functioneren. Vertrekkend vanuit de
krachten, de talenten en de mogelijkheden van je patiënt stippel je samen met hem/haar een traject uit
dat rekening houdt met zijn/haar kwetsbaarheden. Dit doe je vanuit een intensieve samenwerking met
het multidisciplinair team.

Onze verwachtingen:
Je hebt een diploma verpleegkunde.
Je werkt intensief samen in een multidisciplinair team met veel eigen initiatief.
Je bent gemotiveerd om met deze deelgroep aan de slag te gaan.
Je werkt in Brussel: een uitstekende kennis van het Nederlands en een actieve kennis van het Frans zijn
belangrijk.
Ervaring met onze doelgroep en de herstelgedachte is een pluspunt.

Wij bieden:
Een contract voor onbepaalde duur; de arbeidsduur is te bespreken (voltijds, 80%, halftijds…).
PSC is een kleinschalige setting met een familiaal karakter, een stimulerende werkplek waar je kan
bijdragen aan deze specifieke werking!
Loon is volgens de IFIC barema’s.
Je krijgt een gratis abonnement voor het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
Je krijgt een pensioenspaarplan.

Indiensttreding: zo snel mogelijk.
Is deze job iets voor jou?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Veronique Vercruyssen. Via mail: veronique.vercruyssen@pscelsene.be of met de post: Gewijde Boomstraat 102 – 1050 Brussel.
Meer info over onze werking op www.psc-elsene.be.

