zorGGroep Zin biedt gespecialiseerde ambulante zorg en
preventie aan volwassenen, gezinnen, kinderen en
jongeren in de zorgregio Limburg.
Interdisciplinaire teams staan in voor specifieke
zorgmodules voor volwassenen, ouderen, kinderen,
jongeren en gezinnen met psychische, sociale en
relationele problemen, voor de behandeling van forensisch
cliënteel en voor hulpverlening aan mensen die kampen met
problematisch gebruik, misbruik en/of afhankelijkheid van
alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken.

zorGGroep Zin vzw (fusie van CAD Limburg en VGGZ) heeft een vacature vacant voor een:

Verpleegkundige
project Drugs&Detentie
in een functie van 50% binnen het gevangenisproject Drugs en Detentie om ons laagdrempelig
zorgaanbod voor mensen met een afhankelijkheidsproblematiek binnen de gevangenis te
ondersteunen.
Dit contract heeft een bepaalde duur tot 31 juli 2023, mogelijks met kans op verlenging.

Taakomschrijving


Screenen van gedetineerden op aanwezigheid van middelenproblematiek



Dispatching van allerhande vragen van gedetineerden naar verschillende diensten werkzaam
binnen de gevangenis



Aanklampend en motiverend werken naar gedetineerden



Focus ligt voornamelijk op laagdrempelig en groepsgericht werken



Samen met collega’s van andere disciplines zorgtrajecten uitwerken volgens bio-psychosociaal en herstelgericht model



Continuering van zorg na detentie i.s.m. andere diensten voorbereiden



Je komt in een multidisciplinair team terecht

Functieprofiel


Diploma in de psychiatrische of sociale verpleegkunde (A1 of A2) strekt tot de aanbeveling.



Professionele werkervaring binnen de welzijns- of geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur in
de verslaafdenzorg, is een pluspunt.



Ervaring en affiniteit met de doelgroep hebben, is een pluspunt.



Kennis:


Kennis hebben van de verslavingsproblematiek en vaak bijhorende psychiatrische
stoornissen



Zicht hebben op het functioneren van mensen op meerdere levensdomeinen



Kennis hebben van de farmacologische aspecten van verslaving



Affiniteit met groepswerk is een pluspunt.





Attitudes


Een respectvolle en open attitude t.a.v. druggebruikers, gedetineerden en de
verslavingsproblematiek. Tevens een geduldige houding aannemen in het werken met
deze doelgroep.



Positieve ingesteldheid en maatschappelijk geëngageerd zijn. Geloven in de kracht
van de gebruiker.



Zin voor verantwoordelijkheid



Achter een laagdrempelig hulpaanbod staan.



Tact, discretie en respect voor beroepsgeheim

Vaardigheden:


Cliëntvriendelijkheid en behulpzaamheid



Kunnen omgaan met zeer verschillende mensen en culturen



Bereidheid tot samenwerking met veel verschillende disciplines werkzaam in de
gevangenis



In teamverband kunnen werken, je bent een teamplayer. Onder leiding kunnen en
willen functioneren.



Eigen werkzaamheden kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken.
Taken zelfstandig, correct en snel kunnen afwerken.



Probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen



Communicatievaardig en vergadertechnisch sterk zijn, kunnen omgaan met
computers en informatica



Beroep kunnen doen op een gezonde persoonlijke draagkracht



Stressbestendig zijn, flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan de dag kunnen leggen



Over een rijbewijs beschikken

Aanbod


Een contract van 50% van bepaalde duur tot 31 juli 2023, mogelijks met kans op verlenging.



Verloning volgens IFIC inschaling (schaal 14)



Professionele ondersteuning via teamoverleg en functioneringsgesprekken binnen een
multidisciplinair team



Mogelijkheden voor opleiding en bijscholing



Variabele werkuren tussen 9u en 19u, geen weekendwerk

Indiensttreding


Indiensttreding kan na het doorlopen van de selectieprocedure.

Solliciteren
Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen zich kandidaat stellen door een gemotiveerd
schrijven en CV te richten aan Anja Schillebeeks via mail aan Veerle Pinxten
(veerle.pinxten@zorggroepzin.be).
De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 29 april 2022.
Voor meer informatie omtrent deze vacature kan je contact opnemen met Anja Schillebeeks (0474 23
56 65).

