VACATURE STAFMEDEWERKER “INTERDISCIPLINAIRE SAMENWERKING”
HUIS VOOR GEZONDHEID VZW
Huis voor Gezondheid is een kleine en dynamische netwerkorganisatie die streeft naar een efficiënte
zorgorganisatie met het oog op een kwaliteitsvol zorgaanbod in Brussel, in het bijzonder voor de
Nederlandstalige patiënt. Hiertoe biedt Huis voor Gezondheid ondersteuning aan (organisaties van)
zorgverleners die in de context van een multiculturele hoofdstad toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg willen
bieden.
Huis voor Gezondheid is het aanspreekpunt voor de Nederlandskundige zorg in Brussel. We maken jongeren
en zij-instromers warm voor een zorgopleiding, we maken Brussel en de Brusselse gezondheidszorg bekend
en we leiden deze studenten naar het Brusselse werkveld toe (stage, jobbeurs, startersservice). Eénmaal als
zorgverlener aan de slag, blijven we hen ondersteunen en stimuleren we hen tot interdisciplinaire
samenwerking.
JOUW TAKENPAKKET
Huis voor Gezondheid speelt kort op de bal, haakt in op trends in de gezondheidszorg en evoluties die zich o.a.
in het Brusselse zorglandschap doorzetten. Dit betekent dat je als stafmedewerker een heel gevarieerde
jobinhoud hebt en dat de inhoud van je takenpakket dus ook mee evolueert.
Enkele taken die je bij je start als stafmedewerker interdisciplinaire samenwerking zal opnemen:


Je ontwikkelt in samenwerking met beroepsverenigingen een ondersteuningspakket voor zorgverleners
om multi-of interdisciplinair overleg te faciliteren (o.a. voor huisartsen en kinesitherapeuten).



Je coördineert samen met je collega het project Bewegen op Verwijzing in een aantal gemeenten binnen
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.



Je ondersteunt beroepskringen, in het bijzonder de Kinekring Noordrand Brussel – Brusselse Kinekring
(KNB – BKK) door de kring mee bekend te maken bij studenten en andere eerstelijnszorgverleners en
door mono- of interdisciplinaire opleidingen voor deze kring te organiseren.



Je werkt samen met collega’s aan de verdere uitbouw van een startersservice voor Brusselse
zorgverleners en je begeleidt (toekomstige) zorgverleners om in het Brusselse zorglandschap aan de slag
te gaan.



Je volgt de ontwikkelingen van de sociale kaart op en participeert aan het overleg dat hieromtrent door
de verantwoordelijke van de Vlaamse Overheid wordt georganiseerd.



Je geeft opleiding eGezondheid aan Brusselse zorgverleners en Brusselse studenten.

Huis voor Gezondheid krijgt de STEUN van

Huis voor Gezondheid draagt ZORG in Brussel

OPLEIDING, KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ERVARING


Je hebt een bachelor of master in de medische of paramedische sector (kinesitherapie is een troef) en/of
een master in het beleid van de gezondheidszorg



Een aantal jaren ervaring als zorgverlener of als medewerker binnen een ondersteunende organisatie in
de zorg is een troef.



Je hebt kennis van de organisatie van de brede (Brusselse) gezondheidszorg



Je hebt inzicht in thema’s als kwaliteitsvolle zorg, inter- en transmuraal samenwerken, integrale zorg…



Je kan vlot werken met de standaard Microsoft Office toepassingen (Word, Excel, PowerPoint, …)



Je kan vormingspakketten, handleidingen, communicatiemateriaal, etc. ontwikkelen



Je voelt je goed bij het organiseren van evenementen



Je bent een netwerker en sociaal aangelegd



Je bent creatief en vindingrijk



Je werkt zelfstandig, neemt de verantwoordelijkheid op voor je taken en voor het team en de organisatie



Je bent flexibel en loyaal

AANBOD
Wij bieden een contract van onbepaalde duur (80-100%, onmiddellijke indiensttreding mogelijk) met een
competitief salaris (gangbare verloning volgens Paritair Comité 330 op basis van barema en ervaring).
We zijn een jong en dynamisch team met enthousiaste medewerkers. Huis voor Gezondheid is een organisatie
waarin iedereen gelijkwaardig en verantwoordelijk is. Diversiteit en gelijke kansen zijn belangrijk voor ons. Wij
werven aan op basis van competenties. Deze zijn ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. Bij ons vind
je een aangename, veelzijdige en toffe werkomgeving waarin werken een creatieve en boeiende uitdaging is.
Je krijgt een job met vrijheid én verantwoordelijkheid in een dynamisch multidisciplinair team. Huis voor
Gezondheid laat je genieten van bijkomende opleidingen en vormingen.
INTERESSE?
Stuur vóór 30 juni 2019 jouw Curriculum Vitae en motivatiebrief naar:
Annick Dermine
Huis voor Gezondheid vzw
Lakensestraat 76 bus 7
1000 Brussel
vacature@huisvoorgezondheid.be
t. 024123165
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