
 
 
 
Poco Loco zoekt in het kader van project in samenwerking met stad Gent een: 
 
 

Mobiele werker (m/v/x) – 30 uur/week                                          
(project van bepaalde duur: tot en met 31.12.2019) 

 
 

 

Functiebeschrijving:  
 
 
Poco Loco is een plaats waar ontmoeting en verbinding centraal staan, een plaats 
waar je mensen kan leren kennen, in een ontspannen sfeer een babbel kan doen, je 
batterijen kan opladen en kan deelnemen aan verschillende activiteiten. Met respect 
voor ieders eigenaardigheid en kwetsbaarheid, nodigen we elke bezoeker uit mee te 
denken en mee te werken aan een gezellige plek. Zie ook 
www.aanloophuispocoloco.be 
 
Op vraag van en in samenwerking met de stad Gent zal er een nieuw laagdrempelig 
ontmoetingshuis opgestart worden voor en door bewoners met een psychische 
kwetsbaarheid in de wijk ‘Nieuw Gent’. Er zal hiervoor een nieuw team samengesteld 
worden. Onderdeel van dit team is een mobiel werker die ter plaatse de organisaties 
bijstaat met coaching en advies, maar ook aan de slag gaat met de doelgroep (zowel 
binnen als buiten het aanloophuis). Hij zet activiteiten van onderuit op met de 
doelgroep, in afstemming en in samenwerking met de wijkwerkingen rond het plein. 
Hij leidt bewoners ook actief toe naar het aanloophuis en legt linken tussen het 
aanloophuis en de huidige werkingen op de wijk.  
 

De mobiele werker werkt in een wisselend uurrooster, zowel overdag als ‘s avonds, 
met sporadisch weekenddienst. 
 

Binnen het overleg met de organiserende partners van Poco Loco werd afgesproken 
dat Vzw PC Gent-Sleidinge zal fungeren als werkgever voor de mobiele werker.   
   
 

Profiel: 
 
Je bent bachelor in de menswetenschappen (verpleegkundige, maatschappelijk 
assistent, orthopedagoog, …) 
Je hebt ervaring en deskundigheid in het werken met mensen met psychische 
problemen. 

http://www.aanloophuispocoloco.be/


Je bent beschikbaar voor, toegewijd en geëngageerd naar de doelgroep.                               
Je kan vlot contact leggen met mensen, in het bijzonder met (zorgmijdende) mensen 
met psychische kwetsbaarheid. 
Je kan en bent bereid ‘out- of- the- box’ en creatief te denken en te handelen. 
Je kunt uit je professionele rol stappen en mensen als mens benaderen. 
Je kan proactief en zelfstandig werken, je kan goed reflecteren. 
Je kan feedback geven en ontvangen. 
Je bent een ‘netwerker’ in hart en nieren 

 
 
Wij bieden: 
 
Contract bepaalde duur (tot en met 31.12.2019) van 30u/week, 7,6u/dag in een 
variabel uur-en werkrooster. 
Een evenwaardige plek binnen een klein dynamisch team, waar jouw discipline de 
anderen aanvult.  
Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering 
tegen gunstige voorwaarden. 
Prettige werksfeer met kansen tot leren 
Verloning volgens barema’s van de sector. 
Overname van relevante anciënniteit 
 
 

Start van de tewerkstelling: 1 oktober 2018 

 
Voor meer inlichtingen gelieve contact te nemen met  

- Ruth Van Snick (coördinator Poco Loco) per mail bereikbaar 
ruthvansnick@gmail.com 

- Rik Rigolle, directeur patiëntenzorg PC Gent-Sleidinge:  09 3580 500 
 
Solliciteren kan tegen uiterlijk 20 augustus ’18 
 
Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door 
online te solliciteren via onze website.  Ga daarvoor naar www.pcgs.be en kies 
het tabblad werken & leren onder vacatures of ga rechtstreeks naar  pcgs.hr-
technologies.com. 
 
Selectie wordt voorzien eind augustus. 
We wijzen er op dat we bij een sollicitatie evenveel belang hechten aan een heldere 
CV als aan een wervende motivatiebrief.  De online toepassing voorziet de 
mogelijkheid om eigen documenten op te laden. Maak er gebruik van. 
 
 
Contact:  
 
 
Deze vacature werd geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de personeelsdienst. van 
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge.   
 
Wij staan in voor de administratieve coördinatie van het hele sollicitatieproces maar komen niet tussen in de 
uiteindelijke keuzes.   
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We staan u graag te woord als u vragen hebt die van technische aard zijn of de voortgang van een 
vacatureproces betreffen. 
 
Het team van de personeelsdienst  van Psychiatrische Centrum Gent-Sleidinge 
 
Jo Van Nieuwenhuyse, personeelsdirecteur tel. 09/358 0 446 of jovn@pcgs.be 
Els Ryckaert, medewerker personeel, tel.09/358 0 440 of  els.ryckaert@pcgs.be 
Tom Baert, medewerker personeel, tel.09/225 82 96 of  tombaert@pcgs.be 

 

mailto:jovn@pcgs.be
mailto:els.ryckaert@pcgs.be
mailto:tombaert@pcgs.be

