
VACATURE 

Projectmedewerker “Coaching van bedrijven voor 
het voeren van een preventief gezondheidsbeleid” 

Voltijds, bepaalde duur tot 15 juni 2018 

 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering 
en ziektepreventie. Ons Instituut biedt strategieën, methodieken, advies en opleiding aan 
professionals die werken aan gezond leven en een gezonde leefomgeving, onder meer op 
het werk.  

In dit kader werken we samen met de werkgeversorganisaties Voka en Verso, in opdracht 
van de Vlaamse overheid, een vernieuwend project “coaching van bedrijven voor het 
voeren van een preventief gezondheidsbeleid” uit. Voor de versterking en ter vervanging 
van de projectcoördinator tijdens het moederschapsverlof zijn we, op korte termijn, op 
zoek naar een ervaren en dynamische collega die houdt van samenwerken en organiseren. 

Je functie 

• Je werkt de strategische visie in de praktijk uit door het ontwikkelen en 
implementeren van een communicatiestrategie en – materialen, afgestemd op de 
gekozen prioriteiten naar diverse bedrijfssectoren 

• Je werkt met derden het uitbetalingssysteem voor de coaching prestaties 
concreet uit 

• Je versterkt en onderhoudt het draagvlak bij diverse stakeholders die 
ondernemingen mee kunnen ondersteunen en bewaakt hun afgesproken rol in dit 
project  (sociale partners, partnerorganisaties, preventiediensten…) 

• Je staat in voor de uitwerking en uitvoering van een implementatie- en 
evaluatieplan 

• Je organiseert het project via de aansturing van de stuurgroep en werkgroepen 

Bij de uitvoering van de functie kan je rekenen op ondersteuning door de 
projectcoördinator (tot aan het moederschapsverlof), het dagelijks bestuur van het 
samenwerkingsverband Vlaams Instituut Gezond Leven, Voka en Verso, en van een 
projectmanager. 

Je profiel 

• Je hebt een master diploma, bij voorkeur in gedragswetenschappen 
(gezondheidsbevordering, gezondheidspsychologie, arbeids- en organisatie-
psychologie, communicatiewetenschappen…) 



• Minimaal 2 jaar nuttige ervaring in het (net)werken naar en met de bedrijfswereld 
en het samenwerken met sociale partners, professionals en intermediairs uit 
diverse bedrijfssectoren is noodzakelijk 

• Je werkt kwaliteitsvol en planmatig, ervaring met projectmatig werken is een 
belangrijke meerwaarde 

• Je bent een sterke onderhandelaar met oog voor de belangen van verschillende 
partijen 

• Je bent sterk in schriftelijk en mondeling communiceren 
• Je kan conceptueel denken en de vertaalslag naar de praktijk maken 
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken 
• Je bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld 
• Je kiest voor een gezonde levensstijl 

Wij bieden je 

• Een uitdagende en zeer afwisselende job in een organisatie met maatschappelijk 
actuele en inspirerende thema’s, erkend als het expertisecentrum voor gezond 
leven in Vlaanderen 

• Een prettige en vlotte werksfeer in een dynamisch team 
• Een voltijdse job van bepaalde duur tot 15 juni 2018 
• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331), gratis woon-werkverkeer 

NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, flexibele arbeidsuren en uitgebreide 
opleidings- en ontwikkelingskansen.  

Interesse? 
Stuur ten laatste op 31 oktober 2017 je sollicitatiebrief met cv als één document in pdf-
formaat ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be met 
referte ‘GW’. Het sollicitatiegesprek gaat door op 10 november 2017. 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij karlien.devloo@gezondleven.be - 
02 421 09 62.  
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