VACATURE STAFMEDEWERKER PREVENTIEF
GEZONDHEIDSBELEID (80%) – VERVANGINGSCONTRACT
Logo Mechelen vzw is een netwerkorganisatie die in opdracht van de Vlaamse overheid instaat
voor het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen binnen het werkingsgebied van 2
steden en 17 gemeenten. Logo Mechelen is op zoek naar een stafmedewerker. Het gaat om een
deeltijdse functie (80%) van bepaalde duur (1 november 2017 – 30 maart 2018).

STAFMEDEWERKER PREVENTI EVE GEZONDHEID (M/V)
TAKENPAKKET

Je werkt mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, dit zowel beleids- als
projectmatig rond de thema’s gezondheid & milieu en tabak, alcohol en andere drugs.
Je ondersteunt een aantal gemeenten binnen de regio bij de uitbouw van een integraal
preventief gezondheidsbeleid.
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beschikt over een diploma in een (para)medische of wetenschappelijke richting
neemt initiatief en bent vertrouwd met projectmatig werken en netwerkvorming
hebt ruime interesse voor gezondheidspromotie en ziektepreventie
kan flexibel inspringen en uiteenlopende taken opnemen waar nodig
bent organisatorisch sterk en communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)
werkt vlot met courante softwaretoepassingen
beschikt over een rijbewijs B en bent bereid dienstverplaatsingen te doen

ONS AANBOD

 Een vervangingscontract (80%) voor een periode van 5 maanden (1 november 2017 – 30 maart
2018)
 Een boeiende en veelzijdige job met verantwoordelijkheid in een dynamische werkomgeving
 Autonomie in de uitvoering van je eigen rollen
 Aangepast salaris conform PC 331
 Interessante verlofregeling en maaltijdcheques
 Standplaats is Mechelen, werkingsgebied zorgregio Mechelen
 Indiensttreding vanaf 1 november 2017
SELECTIEPROCEDURE

Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingestuurde sollicitatiebrieven en cv. Daarna kom je
te weten of je uitgenodigd wordt voor een gesprek, waarin wordt gepeild naar de nodige
vakkennis en competenties. Dit gesprek vindt plaats op 16 oktober 2017.
INTERESSE? Stuur je kandidatuur via e-mail met motivatie en uitgebreid curriculum vitae ten
laatste op 12 oktober 2017 naar info@logomechelen.be. Meer info op www.logomechelen.be
en www.gezondheidenmilieu.be.

