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INTERNE VACATURE
TEAMLEIDER (m/v) van het nachtteam van Het GielsBos
– deeltijds (70 à 75%)
Je functie
Als teamleider nachtdienst maak je deel uit van het nachtteam.
Het nachtteam bestaat uit 21 personen met permanente nachtdienst. Elke nacht werken er 5
medewerkers van 21u tot 7u30 op het domein in Gierle. Met behulp van het akoestisch
nachtsysteem houden ze auditief toezicht op de bewoners van Het GielsBos (zowel op het
domein als van de externe woningen) en voeren de nodige interventies uit bij alarmen.
Daarnaast staan ze op het domein zelf in voor de weerkerende nachtelijke zorgen voor
bewoners.
Zelf werk je ongeveer 50% mee in de nacht (+/- 2 nachten per week). Eén dag per week ben je
overdag aanwezig voor overleg.
Je andere taken zijn:
 de organisatie en opvolging van het nachtwerk
 de opmaak van uurroosters, verlof- en jaarplanning en het verzekeren van de
continuïteit
 deelnemen aan selectiegesprekken, coachen en evalueren van de medewerkers
 de coördinatie van de zorg in overleg met artsen, medewerkers van wonen en
behandeling
 de nachtploeg vertegenwoordigen in de organisatie en in contacten met ouders en/of
wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten
Je krijgt hierbij de nodige ondersteuning van het diensthoofd.
Je profiel











Je hebt een bachelorsdiploma met een verpleegkundige of pedagogische oriëntatie.
Je hebt ervaring in het begeleiden en verzorgen van personen met een
verstandelijke of fysieke handicap of van psychiatrische patiënten (bij voorkeur in de
nachtploeg).
Je hebt reeds enige ervaring met leidinggeven, je leiderschapsstijl is coachend en
ondersteunend.
Je communiceert vlot en stelt je flexibel op.
Je bent verzorgingsgericht en attent voor de bewoners.
Je bent besluitvaardig en kan op een realistische wijze doelen en prioriteiten bepalen.
Je kan ideeën, meningen en informatie in begrijpelijke taal en op heldere wijze aan
medewerkers overbrengen.
Je weet je medewerkers enthousiast te maken of te houden voor een taak/project.
Je bent weerbaar en blijft goed functioneren bij hoge werkdruk of tegenslagen.
Je bent computervaardig.

Ons aanbod
Wij bieden je een deeltijdse arbeidsovereenkomst (26,6/38 à 28,5/38) voor bedienden voor
minimaal 9 maanden.
De functie is onmiddellijk beschikbaar.

Indien je aan de vereisten voldoet, krijg je een verloning volgens barema 18 (Hoofdopvoeder)
van het VAPH.
Wij ondersteunen je met een coachingstraject op jouw maat.
Interesse?
Meer inlichtingen kan je terugvinden op onze website www.hetgielsbos.be of vragen bij Sofie
Poppe, HR Coördinator, tel. 014 60 12 27 of Sofie.Poppe@hetGielsBos.be.
Wij ontvangen je cv met motivatiebrief graag vóór 26 december 2018 via
sollicitaties@hetgielsbos.be.
Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek en het invullen van
een persoonlijkheidsvragenlijst. Indien je na het selectiegesprek weerhouden wordt, zal je
worden uitgenodigd voor een assessment center.

