
 

 

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum voor de behandeling en re-integratie van geïnterneerden, met als 

doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van delict gedrag 

weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. 

Binnen FPC Antwerpen vormen behandelen en beveiligen één ondeelbaar geheel. Samen met alle medewerkers willen 

we de kwaliteit van de zorg voor en het welzijn van de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau brengen. De sleutel van 

ons succes is hierbij de diversiteit in onze profielen en uiteenlopende ervaringen van onze medewerkers. 

Voor dit nieuw centrum zijn wij op zoek naar een: 

Arbeidstherapeut houtbewerking (m/v) 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Als arbeidstherapeut kom je terecht in een arbeidsomgeving waarbij methodisch aanleren en ontwikkelen van specifieke 
competenties aan patiënten met een complexe psychiatrische stoornis of mentale beperking centraal staat. Dit kadert in 
het behandel- of resocialisatie traject van de patiënt met als doel hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en/of te 
werken aan een zinvolle dagbesteding. 
 
Jouw belangrijkste taken zijn: 

o Je ontwikkelt, organiseert en evalueert activiteiten en producten binnen het eigen vakgebied;  

o Je begeleidt werk gerelateerde activiteiten; 

o Je bereidt patiënten voor op de terugkeer naar de arbeidsmarkt; 

o Je houdt bedrijfsmatige administraties bij van onder meer voorraadbeheer etc. 

 

PROFIEL 
o Je beschikt over ruime kennis en ervaring in een vakgebied zoals houtbewerking; 

o Je hebt bij voorkeur kennis van (forensische) psychiatrische ziektebeelden; 

o Je houdt van doen en denken met praktische inslag; 

o Je kan jezelf goed inleven in de situatie van de patiënt; 

o Je kan patiënten motiveren en stimuleren;  

o Je kan omgaan met soms opstandige patiënten; 

o Je bent oplettend en nauwkeurig; 

o Je bent besluitvaardig in spoedeisende situaties; 

o Je bent integer, deskundig en getuigt van een echte teamgeest; 

o Je staat sterk in je schoenen, bent stressbestendig en staat open voor feedback;  

o Je bent communicatief sterk en leergierig; 

o Je bent geduldig en hebt doorzettingsvermogen. 

 

 AANBOD  
o Je komt terecht in een dynamische en gezonde organisatie, waar teamwork centraal staat;  

o Je oefent deze boeiende functie voltijds uit in een aangename, moderne werkomgeving;  

o We bieden je goede opleidingsmogelijkheden;  

o Je krijgt een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen;  

o Jouw werkplaats is gevestigd in Antwerpen (Linkeroever). 



 

 

 
 

INTERESSE ? 
Vind je je terug in dit profiel? Aarzel dan niet en solliciteer online. 

Wens je meer informatie over deze vacature? Contacteer HR via HR@fpcantwerpen.be. 
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