
Pas jij in ons plaatje? 

 
Het Medisch Centrum St.-Jozef is actief in een sector vol nieuwe uitdagingen. Om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan hebben we nood 
aan een inspirerend leider die, samen met hoofdverpleegkundigen, beleidspsychologen en artsen, de toekomstige uitdagingen voor ons 
Psychiatrisch Verzorgingstehuis aangaat.  
 

Het Medisch Centrum St.-Jozef is op zoek naar een 

Coördinator Psychiatrisch Verzorgingstehuis  
(M/V)( 50%) 

 
 

Functieomschrijving  
 
De coördinator PVT ontwikkelt in nauw overleg met de beleidsartsen, hoofdverpleegkundigen en 
beleidspsychologen een beleidsvisie over de woonvorm Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) waar 
herstelondersteunende zorg wordt aangeboden. De coördinator stemt deze visie af met de missie en visie van 
het Medisch Centrum St.-Jozef en met relevante netwerkpartners.  
De coördinator stuurt de dagdagelijkse werking van het PVT en staat in voor de implementatie van de 
uitgewerkte zorginhoudelijke visie, van de erkenningsvoorwaarden en kwaliteitsnormen op vlak van zorg, 
personeel, infrastructuur en inzet van middelen. 
 
De coördinator PVT rapporteert aan de directeur patiëntenzorg en werkt nauw samen met de beleidsteams 
PVT en het managementcomité van het MCSJ. 
De coördinator heeft onder meer volgende opdrachten: 

 werkt jaarlijks samen met de beleidsteams, conform de beleidscyclus, een jaaractieplan (JAP), een 
investeringsbegroting, personeelsbegroting en vormingsplan uit. 

 plant, organiseert en evalueert de dienstverlening met het oog op een kwaliteitsvolle en optimale zorg 
voor de gebruikers. 

 coacht de hoofdverpleegkundigen verbonden aan het PVT. 

 volgt de wet- en regelgeving en de maatschappelijk relevante ontwikkelingen op en je implementeert 
zo nodig nieuwe richtlijnen 

 participeert actief aan netwerking en bouwt samenwerkingsverbanden uit. 
 

 
Functie-eisen 

 Je beschikt over een masteropleiding in menswetenschappelijke richting met aanvullende opleiding 
inzake leidinggeven en management. 

 Je hebt bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie 

 Je hebt een coachende, participatieve leiderschapsstijl 

 Je hebt een hands-on ingesteldheid 

 Je werkt verbindend  met alle betrokkenen en partners 

 Je bent geëngageerd en gedreven om projecten/doelen te realiseren 

 Je beschikt over het nodige organisatorisch vermogen om mensen, middelen en tijd zo efficiënt 
mogelijk in te zetten en om gestelde doelen te realiseren  

 Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken 

 Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding  
 
 

Ons aanbod  

Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt in Limburg 

gespecialiseerde ambulante en residentiële zorg aan 

kinderen/jongeren, volwassenen en ouderen met 

psychische moeilijkheden. 



Pas jij in ons plaatje? 
Wij zijn een NIAZ-geaccrediteerde organisatie en werken graag in vertrouwen met ‘contente & competente 
medewerkers’. Wij bieden u een fijne werkomgeving, een collegiale werksfeer en een boeiende functie waarin 
veel ruimte is voor eigen initiatief en dit tegen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
 
Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact met mevr. Greet Croenen, directeur patiëntenzorg, 
via tel 089/50.91.11 of greet.croenen@mc-st-jozef.be. 
 
Solliciteren 
Indien wij je interesse hebben gewekt, solliciteer dan snel! 
Reageer voor 17 november 2019 en stuur je CV en motivatie ter attentie van de heer Jan Neven, HR Manager, 
elektronisch op sollicitatie@mc-st-jozef.be of per brief naar Abdijstraat 2, 3740 Bilzen. 
 
 
 

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijk kansenbeleid in haar aanwervingen. 

mailto:sollicitatie@mc-st-jozef.be

