
DIRECTEUR(RICE) van het Psychiatrisch 

Verzorgingstehuis Sanatia en het therapeutisch 

dagcentrum le Canevas 

      VACATURE 
DE WERKGEVER : 
VALISANA, is een ziekenhuis met ongeveer 330 
bedden en bestaat uit Valida, de grootste neuro-
locomotrische en geriatrische revalidatie instelling te 
Brussel, en Sanatia, een volledige  psychiatrische 
instelling (acuut ziekenhuis, psychiatrisch 
verzorgingsthehuis en dagcentrum). Hun enthousiaste 
en multidisciplinaire medewerkers (+/-500) werken er 
in gerenoveerde lokalen of nog aan de gang zijnde 
volledig vernieuwde lokalen  

ORGANISATIE : Valisana Ziekenhuis 
 
CONTRACT TYPE: ABO - Voltijds 
  
PLAATS TEWERKSTELLING: Sint-Agatha-Berchem  / 
Sint-Joost-ten-Node 
 
INDIENSTTREDING:  Onmiddelijk 
 
CONTACT:  Isabelle Coune  (CEO) 

ALGEMENE JOBDESCRIPTION 
Als lid van het Directiecomité van VALISANA, het  dagelijks beheren van het psychiatrisch verzorgingstehuis 
(PVT) van SANATIA, en het psychotherapeutisch dagcentrum Le Canevas, met als doel streven naar 
voortreffelijke  therapeutische zorg met  inachtneming van het bestuur van de groep VALISANA en het 
behouden van het financieël evenwicht 
 

FUNCTIE 
• Beheer van de PVT en Le Canevas ; stelt een optimale organisatiestructuur op, het verzekeren van een 

goede globale werking en peoplemanagement van het team. 
• Noodzakelijke contacten leggen met de overheidinstanties (verkrijgen van erkenning en subsidies).  
• Kennis hebben van de evoluties en de beste externe gangbare praktijken 
• De functie als lid van het directiecomité uitoefenen.  

 

GEWENSTE BEVOEGDHEDEN 
• Bekwaamheid om een interdisciplinair team te beheren en te waarderen op participatieve wijze.  
• Bekwaamheid om verandering te begeleiden.  
• Bekwaamheid bij besluitvorming en bemiddeling.  
• Belangstelling voor de psychiatrie en de behandelingvan psychisch verzwakte mensen.  
• Goede organisatievermogen 
• Stiptheid 
• Diplomatie 
• Zin voor initiatief 
 

GEWENST PROFIEL 
• Universitair diploma (economie/management) met minimum 10 jaar ervaring in management 
• Ervaring in de gezondheidszorg is een pluspunt.  
• Tweetalig FR/NL 
• Goede informaticakennis 



 

 
 

PROCEDURE OM ZICH KANDIDAAT TE STELLEN 
Gelieve uw CV en motivatiebrief door te sturen naar, Mevrouw Isabelle Coune, CEO,  Josse Goffinlaan 
 180 – 1082 BRUSSEL of via jobs@valisana.be. 

 
 

 


