
 

PC Sint-Jan-Baptist is een psychiatrisch centrum en psychiatrisch verzorgingstehuis te Zelzate. Het 

centrum spitst zich toe op ouderenpsychiatrie, forensische zorg en verslavingszorg. PC Sint-Jan Baptist 

telt 550 medewerkers. 

Voor het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist zijn we op zoek naar een (m/v) :  

Afdelingshoofd ‘Vespera’ 

Functie  

- Je werkt mee aan de uitbouw van de doelgroep ouderenpsychiatrie, samen met je collega-

afdelingshoofd van ‘Hemera’.  

- Je bent verantwoordelijk voor de algemene organisatie van de afdeling en je geeft leiding 

aan het interdisciplinaire team.  

- Je maakt de basisfilosofie, het afdelingsplan en de actieplannen op, in samenwerking met de 

stafmedewerker patiëntenzorg.  

- Je implementeert procedures, werkmethodes en richtlijnen. Je coacht en inspireert je 

medewerkers met je enthousiasme en visie.   

- Je volgt de behandelplannen en de individuele patiëntendossiers op. Je rapporteert aan de 

directeur patiëntenzorg.   

 

Profiel 

- Je bent bachelor verpleegkunde bij voorkeur aangevuld met een master- of kaderopleiding.   

- Bijzondere beroepstitel (BBT) GGZ of geriatrie is een pluspunt.  

- Je hebt affiniteit met ouderenpsychiatrie. 

- Je hebt kennis van het zorglandschap in functie van doorverwijzing. 

- Je hebt relevante ervaring in een leidinggevende functie.  

- Je bent klant-, resultaat- en samenwerkingsgericht.  

- Je bent stressbestendig, sterk in communicatie en kan beslissingen nemen.  

- Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en bent administratief onderlegd.  

- Je hebt kennis van groepsdynamische processen, vergader- en gesprekstechnieken.  

- Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengeoriënteerde 

en christelijk geïnspireerde organisatie in je relatie t.a.v. de patiënten, bewoners en collega’s. 



Wat kan je van ons verwachten? 

- Een contract van onbepaalde duur. 

- Een boeiende en afwisselende job in een dynamische werkomgeving.  

- Een vooruitstrevende en moderne zorginstelling. 

- Kansen om je talenten te ontplooien. 

- Ruimte voor zorgvernieuwing en –innovatie.  

 

 

Is deze functie iets voor jou ?  

Voor deze procedure werkt PC Sint-Jan-Baptist samen met Search & Selection. Reageren kan bij 

voorkeur online via de website: https://www.searchselection.com/jobs?sj=6552  of via 

t.callens@searchselection.com 

Voor meer specifieke informatie over de jobinhoud kan je contact opnemen met Torben Callens, 
consultant via t.callens@searchselection.com of 0492 22 05 80.  

 

 


