KARUS vzw zet zich dagelijks in voor warme en toonaangevende geestelijke
gezondheidszorg. Verdeeld over een breed aanbod van behandelprogramma’s
en –mogelijkheden, op verschillende locaties in de Gentse regio, heeft Karus
vzw een zorgcapaciteit van 544 bedden/plaatsen. Naast professionele en kwalitatieve zorgverlening voor
mensen met psychische kwetsbaarheden (en hun naasten), engageren we ons voor een maatschappij waarin
geestelijke gezondheid een prioriteit is. Voor dit alles kunnen we rekenen op de betrokken inzet van zo’n 850
medewerkers. Met boeiende jobs waarin voldoende uitdaging, verantwoordelijkheid en initiatief centraal
staan, maar ook met vorming en ontwikkelkansen, een goede privé-werkbalans en ondersteuning maakt Karus
vzw werk van een zorgzame werkomgeving.

Om het team van Balans, afdeling binnen het zorgprogramma angst- en stemmingsproblematieken op campus
Gent, te versterken, zoeken wij een enthousiaste

MAATSCHAPPELIJK WERKER
JOUW FUNCTIE
Als maatschappelijk werkers sta je (mee) in voor:







het begeleiden van zorgvragers met een angst- en stemmingsprobleem
de maatschappelijke dienstverlening
overleg met diverse voorzieningen om oplossingen te bewerkstellingen op vlak van wonen, werken en
sociale administratie
ondersteuning en bemiddeling naar het familiaal, sociaal en professioneel netwerk
advies en begeleiding als arbeidsbemiddelaar
accurate verslaggeving zowel mondeling als schriftelijk

BEN JIJ ONS DROOMPROFIEL?
We zoeken een collega die












beschikt over een diploma bachelor sociaal werk
ervaring heeft in een relevante functie en/of een psychiatrische setting
affiniteit heeft met de doelgroep angst-stemmingsstoornissen
kennis heeft van de sociale kaart
zelfstandig kan werken in een multidisciplinair team
beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
zich richt op samenwerking met andere voorzieningen
nauwgezet en stipt is in sociaal administratieve opvolging en verslaggeving
in het bezit is van een rijbewijs
zich thuis voelt in een waardengerichte organisatie met christelijke identiteit
zo vlug mogelijk kan starten.

ONS AANBOD



deeltijds (30u) vervangingscontract (i.f.v ziekte zeker tot begin januari)
ruimte voor persoonlijke inbreng





een vergoeding aan het wettelijke ziekenhuisbarema IFIC met toeslagen en overname van relevante
anciënniteit
bijkomende voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een fietsvergoeding
en vormingsmogelijkheden
we hechten veel belang aan een gezonde privé-werkbalans en aan persoonlijke groei.

INTERESSE IN DEZE JOB?



Voor meer informatie, surf naar www.karus.be, contacteer Els Blomme, zorgmanager, op
telefoonnummer 09 210 68 09 of Pascal Janssens, afdelingsverantwoordelijke Balans, via 09 210 68 40.
Solliciteer met een motivatiebrief en je cv zo snel mogelijk via het invulformulier op de vacature via
jobs.karus.be of via vacatures@karus.be.

