
Verpleegkundige-
sociotherapeut
80% - 100%
voor het zorgprogramma  
persoonlijkheidsstoornissen (Spinnaker 1)

Zoek je een organisatie waar je jezelf mag zijn en waar ook gezorgd wordt voor jouw ontwikkeling? Dan heten we je graag 
welkom bij UPC Duffel. Onze verschillende afdelingen liggen verspreid over een groot, groen domein, elk gericht op een 
eigen doelgroep en specialisatie. Tóch is er veel samenwerking en samenhorigheid tussen de afdelingen onderling en 
met de ondersteunende diensten, wat voor een warme sfeer zorgt. Wij zetten mensen in hun kracht. Bij UPC Duffel 
geven medewerkers, patiënten en hun naasten mee invulling aan hun traject.

Spinnaker 1 behoort tot het zorgprogramma persoonlijkheid en richt zich in hoofdzaak op destructieve coping 
gebaseerd op het DGT behandelingsmodel met het accent op indicatiestelling en motivatie tot behandeling en 
daarnaast het aanbieden van therapeutische groepssessies ‘basis DGT-vaardigheden’ (mindfulness, 
frustratietolerantievaardigheden, levensbeheersing).

Dit mag je verwachten
 > Je begeleidt het dagelijkse leven van de leefgroepen en individuele patiënten.
 > Je neemt deel aan het teamoverleg waar jouw observaties en bevindingen bijdragen aan het behandelplan van de patiënt.
 >  Je bent bereid om therapiesessies mee te begeleiden en vaardigheidstraining te geven.
 >  Je moedigt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënten aan maar kan hier ook grenzen in aangeven.
 >  Je begeleidt jouw toegewezen patiënten. 

Wie ben jij?
 >  Je hebt een diploma (en visum) verpleegkunde behaald. Enige (stage-)ervaring in de geestelijke gezondheidszorg is 

een pluspunt.
 >  Je bent vertrouwd met DGT-behandeling (dialectische gedragstherapie) of bent bereid om je hierin te verdiepen.
 >  Je vindt het leuk om verantwoordelijkheid te krijgen en je werkt tegelijk ook graag samen in een multidisciplinair team.
 >  Je bent bereid om je kennis en deskundigheid up-to-date te houden.
 >  Je bent empathisch & diplomatisch ingesteld.
 >  Je hebt een gezonde portie humor en een positieve attitude.

Wat hebben we te bieden?
 > Een contract van onbepaalde duur (80%-100%)
 >  Een verloning volgens IFIC-barema met overname van de relevante werkervaring
 >  Toegang tot Benefits@Work, met talloze interessante kortingen op reizen, media, mode,….
 >  6 extra verlofdagen naast de 20 wettelijke vakantiedagen. Bijkomend krijg je ook 12 ADV-dagen als je voltijds werkt  

(tgv 40-uren week)
 >  Gratis hospitalisatieverzekering, naast een attractiviteits- en eindejaarspremie
 >  Goede bereikbaarheid via fiets, openbaar vervoer en auto

Heb je interesse?
Met jouw sollicitatiebrief en cv kan je solliciteren voor deze vacature via www.upcduffel.be/vacatures.

Wil je meer weten over de functie of over de sollicitatieprocedure?
Contacteer Anke Lammertyn, Hoofdverantwoordelijke Spinnaker 1,  op 015/30 39 86 
of Indara Robyns, HR medewerker, op 015 30 45 40 
of via e-mail upcd.vacature@emmaus.be.
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