
 

 

 

VACATURE 
 

 

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis behoort tot het Psychiatrisch Centrum Ariadne dat deel uitmaakt van 
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: 
 

Verpleegkundige (100%) 
Psychiatrisch Verzorgingstehuis Ariadne - campus Nieuwemeers te Lede 

JE FUNCTIE 
Je werkt als verpleegkundige in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Nieuwemeers. Je wordt ingezet in een 
wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat- en weekenddiensten.  Je bouwt binnen een multidisciplinair team een 
relatie op met de cliënt die gericht is op het somatisch, sociaal en psychisch welbevinden. Je begeleidt en 
ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrije tijd, gezondheid, …en je verleent zowel 
in eenvoudige als complexe en gespecialiseerde zorgsituaties cliëntgerichte verpleegkundige zorg op maat. 
 
 
JE PROFIEL 
 Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).  
 Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een 

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 bent sociaal vaardig en stressbestendig. 
 Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid. 
 Je kan goed observeren en rapporteren. 
 Je beschikt over goede administratieve vaardigheden. 
 Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken. 
 Je bent een positieve persoon en onderschrijft  onze waarden  en de missie van de Groep Broeders van Liefde. 
 Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister. 

ONS AANBOD 
 Een contract van bepaalde duur (6 maand) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving, met kans op 

verlenging onbepaalde duur. 
 Indiensttreding zo snel mogelijk. 
 Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing. 
 Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket. 
 Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne , campus Nieuwemeers, Guchtstraat 121, 9340 Lede. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
INTERESSE? 
Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar 
veerle.vanderstraeten@pcariadne.broedersvanliefde.be 
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Yasmien Schollaert, hoofdverpleegkundige: 
053 76 21 71.   
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