
 

Geëngageerde stafmedewerker communicatie 
aanwerving voor onbepaalde duur 
 

We bouwen verder aan een team rond onze coördinerend stafmedewerker. Daarvoor liggen 

momenteel verschillend theoretische scenario’s op tafel om het brede pallet van taken af te dekken 

zoals de opvolging van de coördinatie van de vaccinatiecampagne en het uitwerken van de acties uit 

het beleidsplan. Als organisatie vertrekken we echter vanuit de mens, zijn talenten, ambities, 

mogelijkheden en interesses en niet van een theorie. Vandaar dat de beschrijving die volgt veel 

ruimte laat om op maat aangepast te worden.  Als al deze variabelen en onzekerheden je nu al 

afschrikken, ben je waarschijnlijk niet de zelfsturende, flexibele medewerker die we zoeken.  

Het beheer van onze communicatie zal een belangrijk deel van je taak zijn, maar daarnaast wordt er 

ook veel van je verwacht als algemeen stafmedewerker. Je zal daarbij taken opnemen zoals het 

voorbereiden en opvolgen van vergaderingen, verslaggeving, ondersteuning bij het organiseren van 

acties, vorming en ontmoetingsmomenten, engageren en op één lijn brengen van de verschillende 

stakeholders, uitbouwen van een netwerk, ondersteunen van het dagelijks bestuur in hun taken voor 

de vzw,  …  

We zoeken een volhardende bruggenbouwer die vanuit een persoonlijke betrokkenheid met de regio 

mee kan denken op beleidsniveau en de handen uit de mouwen durft steken om dit beleid concreet 

tot bij de bewoners van de regio te brengen. Iemand die een talent heeft om te schakelen tussen 

verschillende perspectieven en daar het gemeenschappelijke belang kan vinden. Iemand die het een 

uitdaging vindt om zelf zijn functie mee vorm te geven op basis van zijn persoonlijke talenten en 

interesses. Iemand die goed kan communiceren, ook op de digitale snelweg. Iemand die er naar 

uitkijkt om samen inhoud en vorm te geven aan de website, nieuwsbrief en een 

communicatiestrategie. Iemand die zelfstandig kan werken, werk ziet, en goed kan samenwerken. 

Iemand die het grotere plaatje in de verte blijft zien en het geduld heeft om daar naar toe te blijven 

werken. 

Over ons 
De eerstelijnszones zijn een initiatief van de Vlaamse regering om de zorg op de eerste lijn beter af te 

stemmen op elkaar en op de noden van de personen in een bepaalde regio. Al snel na de oprichting, 

kregen we van de overheid de taak om ook de testing, brontracing en vaccinatie te organiseren in het 

kader van de COVID-19 epidemie. In de zorgraad, het bestuursorgaan van de ELZ, komen partners uit 

de welzijnszorg, de lokale besturen, de zorgverleners en vertegenwoordigers van de 

patiëntenverenigingen samen. ELZ Druivenstreek omvat de gemeenten Hoeilaart, Kraainem, 

Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem. 

 

Jouw profiel 
 Je hebt een vlotte pen en bent vertrouwd met Office, sociale media en haar tools om een 

communicatiestrategie te ondersteunen. 

 Je genoot een hogere opleiding (bachelor/master) en hebt sindsdien al wat ervaring opgedaan. 

 Je voelt je verbonden met de regio van onze ELZ. 

 Je hebt interesse in eerstelijnszorg en haar beleid en bent gedreven om die lokaal te versterken. 



 
 Je kan je eigen werk plannen, organiseren en bijsturen. 

 Je bent creatief en kan out-of-the-box denken. 

 Je houdt er van om mensen samen te brengen en te inspireren. 

 Je kan op lange termijn denken en bent geduldig in het opbouwen van een strategie om daar te 

geraken. 

 Je houdt er van om administratie netjes en ordelijk te organiseren en op te volgen.  

 Je bent bereid om af en toe avondwerk te doen en vergaderingen op verplaatsing bij te wonen. 

 Je bent bereid om veel bij te leren en af en toe uit je comfortzone te treden. 

 

 

Ons aanbod 
 Een gevarieerd takenpakket als stafmedewerker, waarvan communicatie een deel zal zijn. 

 Een klein en fijn team in nauw contact met het dagelijks bestuur en de zorgraad. 

 De mogelijkheid om zelf mee je functie vorm te geven. 

 Een contract van onbepaalde duur met flexibele werkuren, deeltijds thuiswerk en aandacht voor 

work-life balance. 

 We denken aan een tewerkstellingspercentage 50% tot 100% (te overleggen en afhankelijk van 

andere kandidaten). 

 Verloning conform barema professionele bachelor. 

 De plaats van tewerkstelling is MCH in Wezembeek-Oppem met mogelijkheid tot thuiswerken. 

 Kandidaten die niet weerhouden worden, nemen we op in onze wervingsreserve. 

Wil je meer informatie over deze uitdaging, dan kan je terecht bij Nathalie Jacquet 

(nathalie@elzdruivenstreek.be of 0485/123110) of bij Dieter Verhaegen 

(secretaris@elzdruivenstreek.be of 0498/14.35.35.) 

Wil je kandideren stuur dan zo snel mogelijk je CV en motivatiebrief naar info@elzdruivenstreek.be. 

 


