
 

 

 

VACATURE 
 

 

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is 
partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. 
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature 
voor een: 

 

Ergotherapeut – Volwassenpsychiatrie (80%) 
Psychiatrisch Ziekenhuis 

JE FUNCTIE 

Je werkt deeltijds als ergotherapeut binnen het traject “Angst- en Stemmingsstoornissen” (40%) en 

binnen het traject “alcohol- en/of medicatieafhankelijkheid” (40%). 

JE PROFIEL 
 Je bent afgestudeerd als bachelor in de ergotherapie.  
 Een bijkomende therapieopleiding wordt als een meerwaarde beschouwd.  
 Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychische/psychotische 

kwetsbaarheid is een absolute meerwaarde. 
 Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden. 
 Je stelt  begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een 

herstelondersteunende visie. 
 Je kan zelfstandig werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid. 
 Je bent in staat therapiesessies aan te beiden die aansluiten bij de noden van de individuele 

cliënten en de cliëntengroep, en die verbonden zijn met de overkoepelende therapeutische visie.  
 Ervaring met en/of kennis over het dialectisch gedragstherapeutisch model (DGT) en/of 

motivationele gesprekstechnieken strekt tot aanbeveling.  
 Je kan goed observeren en rapporteren. 
 Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.  
 Je bent een positief ingestelde persoon die zich kan vinden in onze waardengeoriënteerde 

organisatie en werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde. 

 Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.  

ONS AANBOD 
 Een vervangingscontract omwille van zwangerschap (vermoedelijk tot februari 2022) – met 

mogelijkheden tot verlenging na positieve evaluatie. 
 Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing. 

 Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.  
 Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede. 

 
 

 
 
 

 
 
 

INTERESSE? 
Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be  
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Christof Piron, zorgmanager 
volwassenpsychiatrie: 053/76.21.11.   
Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be 
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