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 643 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.
Voor het versterken van onze medische staf zijn we op zoek naar een

PSYCHIATER
JOUW FUNCTIE
Als psychiater
•
•
•

verricht je een substantieel deel van jouw uren in de crisiszorg (HIC)*
sta je mee in voor de behandeling van de zorgvrager en de context
verricht je ook 4 uren poliklinisch werk

*OVER HIC

De HIC, of High Intensive Care, is een gesloten crisisafdeling en is gestoeld op een model voor kortdurende klinische
opname in de geestelijke gezondheidszorg. High & Intensive Care is een antwoord op de behoefte in de samenleving
om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een
omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling.
Centraal daarin staat het terugdringen van dwang en drang met aandacht voor het herwinnen van de eigen regie van
de zorgvrager.

JOUW KENNIS EN SPECIALISATIE
We zoeken een psychiater die
•
•
•
•
•
•
•
•

een erkenning heeft als arts-specialist in de psychiatrie
bijzondere interesse, heeft in crisispsychiatrie
een psychotherapeutische opleiding volgde of bereid is dat te volgen
conform de actuele wetenschappelijke inzichten werkt, met behoud van een holistische visie op zorg en
behandeling
op een open en evenwichtige wijze rekening houdt met de noden van de zorgvrager en met de draagkracht van
het team van zorgverleners
een team kan motiveren en kan inspireren vanuit leiderschap
integer en transparant is
zich thuis voelt in een waardengerichte organisatie

ONS AANBOD

•

een mandaat van 24 uur residentieel en 4 uur poliklinisch werk per week

INTERESSE IN DEZE JOB?
•
•
•

Voor meer informatie, contacteer Dr. Remi Spiers, hoofdarts KARUS, via remi.spiers@karus.be of 09 210 69 69
De selectieprocedure bestaat uit een CV-screening en een gesprek waarin wordt gepeild naar jouw motivatie,
vakkennis en competenties. Er wordt mogelijks verwacht dat je deelneemt aan een assessment.
Solliciteer met een motivatiebrief en je cv voor 30 april 2022 via voorzitter.rvb@karus.be t.a.v. dhr. Hans Van
Rijckeghem, voorzitter Bestuur KARUS vzw en via remi.spiers@karus.be t.a.v. Dr. Remi Spiers, hoofdarts KARUS.
ALLE SOLLICITATIES WORDEN MET ABSOLUTE DISCRETIE BEHANDELD

