Liaisonfunctie MTA-HIC-SPOED
Netwerk Kwadraat
38/38 (m/v) – onbepaalde duur
De liaisonfunctie beoogt het garanderen van zorgcontinuïteit en het vlot schakelen tussen verschillende partners
in het crisisaanbod, m.n. Mobiel Team Acute zorg (MTA), High Intensive Care (HIC-unit) binnen Psychiatrisch
ziekenhuis en Spoedopname binnen Algemeen ziekenhuis. Als liaison ben je een bruggenbouwer tussen deze
actoren en een ondersteuningsfiguur voor cliënt en netwerk.

Jouw functie
-

-

Je speelt een verbindende en adviserende rol tussen MTA en residentieel aanbod (HIC-unit of Spoed) in
kader van zorgcontinuïteit en netwerkgericht werken.
Je neemt een ondersteunende rol op binnen het crisiszorgtraject (bv. behartigen van specifieke
aanmeldingen van zorgpartners, gesprekken samen met partners en/of context, …).
Je verzamelt, in functie van gezamenlijke besluitvorming, telefonisch of binnen de residentiële context
(HIC-unit of Spoed) relevante info omtrent aanmeldingen voor MTA. Dit gebeurt in overleg met cliënt,
netwerk, betrokken diensten en psychiater.
Je neemt deel aan zorgafstemmingsgesprekken of organiseert, waar nodig, multidisciplinair overleg rond
een cliëntsituatie vanaf acute fase tijdens het crisiszorgtraject.
Je wisselt op regelmatige basis info uit, over onder andere opgebouwde expertise en ervaringen, met
liaisoncollega’s MTA-HIC-Spoed.
Je maakt deel uit van een lerend netwerk tussen relevante actoren uit het ambulant zorgnetwerk, HICunit en Spoedgevallendiensten.

Jouw profiel
-

Je bent in bezit van een bachelor in een menswetenschappelijke richting (psychiatrisch verpleegkundige,
maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, …)..
Je hebt minstens 5 jaar ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Je hebt kennis over risico-taxatie (bv. suïcide, automutilatie, agressie, …).
Je werkt vanuit een netwerkgerichte visie en betrekt graag context en netwerk.
Je bent sterk in verbindend communiceren.
Je ondersteunt de herstelgerichte visie.
Je bent stressbestendig en flexibel.
Je bent in staat om zelfstandig te werken.
Je beschikt over een wagen.

Ons aanbod
We zijn op zoek naar drie medewerkers om vanuit MTA West (standplaats Ieper) liaisonfuncties op te nemen met
volgende samenwerkingspartners binnen netwerk Kwadraat: AZ Delta, Jan Yperman en PZ Heilig Hart Ieper (HIC).
We bieden een voltijds contract met verloning volgens IFIC-classificatie (14), vergoeding bij dienstverplaatsingen
(0,4170 per km) en een volledig inwerkingstraject aan.

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot en met 30 september 2022 door jouw sollicitatiebrief en cv via e-mail te richten aan
coördinator mobiele teams (joke.castelein@mtkwadraat.be).
Bijkomende inlichtingen kan via: 0470 90 28 10.

