werft aan
Coördinator (80-100%) (M/V/X)
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

Eerstelijnszone Middenkempen (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en
Vorselaar) is een eerstelijnsnetwerk waarbinnen zowel professionelen als mantelzorgers, gebruikers
en vrijwilligers actief samenwerken. Samen bouwen wij aan een kwalitatief en geïntegreerd beleid
en aanbod om de zorg, de gezondheid en het welzijn van alle mensen in de regio te optimaliseren.
Voor het operationeel beleid van de Eerstelijnszone Middenkempen vzw zijn wij op zoek naar een
coördinator om het netwerk te organiseren en te coördineren.
Functiebeschrijving
Je staat in voor de uitbouw van de Eerstelijnszone Middenkempen door het netwerk verder vorm te
geven en te onderhouden. Je bent samen met de voorzitter het aanspreekpunt voor de
Eerstelijnszone en voert het beleidsplan uit, dat je – samen met het bestuursorgaan - uitschrijft.
Samen met de zorgraad ontwikkel en begeleid je zowel aanbodgerichte als vraag gestuurde
dienstverlening i.f.v. de ondersteuning en ontwikkeling van de eerstelijnsactoren. Je houdt hiervoor
actief voeling met noden en behoeften, trends en topics van de partners in de zone.
Je bent een brugfiguur tussen de eerstelijnspartners en de gebruikers in de zorgraad. Je informeert
en inspireert hen m.b.t. lopende initiatieven over geïntegreerde zorg.
Je behartigt de belangen van de zorgraad naar externen toe en naar de overheid.
Je werkt in opdracht van de zorgraad en wordt aangestuurd door de voorzitter van de zorgraad. Je
rapporteert aan de voorzitter en het dagelijks bestuur.
Competenties
Je bent daarvoor vertrouwd met de eerstelijnszone of hebt aantoonbare ervaring met zorg en/of
welzijn in de eerste lijn. Je hebt kennis van de sociale kaart.
Je kan zelfstandig werken, bent flexibel en hebt een hands-on mentaliteit. Je bent een diplomatische
netwerker met het nodige organisatietalent en kan sterk communiceren
Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de nieuwe VZW-wetgeving.

Verplaatsingen zijn inherent aan de functie, net als sporadisch avondwerk. Je bent tewerkgesteld in
de regio Middenkempen op een flexibele basis afwisselend tussen thuiswerk, een werkplek binnen
de eerstelijnszone en een bovenlokale gemeenschappelijke werkplek.

Aanwervingsvoorwaarden
●
●
●

Je hebt een diploma dat toegang geeft tot een bachelor- of masterniveau;
Je kan minstens drie jaar relevante ervaring in de zorg- en/of welzijnssector aantonen;
en je slaagt voor de selectieprocedure:
o screening CV en motivatiebrief in de week van 1 februari
o een uitgebreid interview in de week van 14 februari met voorbereiding van een schriftelijke
proef in de week van 7 februari;

Wij bieden
●
●
●
●
●
●

een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen;
de kans om te werken aan de verdere uitbouw van een sterk eerstelijnsnetwerk;
inbedding in het bestaand samenwerkingsverband Neteland Welzijn en Zorg
maaltijdcheques;
hospitalisatieverzekering;
mobiliteitsvergoeding (fiets/openbaar vervoer).
Aan de functie van coördinator is de weddeschaal L1 PC 331 verbonden.
Solliciteren
Bezorg je kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv met motivatiebrief en een kopie van
het gevraagde diploma uiterlijk op 31 januari 2022 aan Dr. Stefan Teughels, voorzitter van ELZ
Middenkempen via voorzitter@elzmiddenkempen.be.
Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Dr. Stefan Teughels via
voorzitter@elzmiddenkempen.be.

