
 

(Tijdelijk) projectmedewerker ELZ Druivenstreek 
aanleg wervingsreserve  
 

Voor de eerstelijnszone Druivenstreek (ELZ Druivenstreek) leggen we een wervingsreserve aan om 

snel te kunnen schakelen bij nieuwe projecten en opdrachten van de overheid en om flexibel te 

kunnen inspelen op het beheersen van de COVID-pandemie. 

Intussen bijna twee jaar, zijn we als ELZ intens betrokken geweest bij het beheersen van de COVID-

pandemie. We hebben de hele vaccinatiecampagne uitgerold voor onze zone, maar ook de 

brontracing georganiseerd en een efficiënte toegankelijkheid tot testen op touw gezet. Deze 

opdracht komt binnenkort in een nieuwe fase, waarvoor er nieuwe medewerkers met diverse 

profielen en engagementen nodig zijn.  

Daarnaast hebben we in ons jonge bestaan al gemerkt dat we als organisatie soms zeer snel moeten 

kunnen schakelen om nieuwe opdrachten of specifieke projecten te kunnen uitbouwen. Daarvoor is 

het nodig om te beschikken over een zeer diverse wervingsreserve om ons team in bepaalde 

periodes tijdelijk te versterken.  

Omdat we zoeken naar een brede wervingsreserve, willen we op voorhand niets benoemen of 

uitsluiten. Voor toekomstige projecten kunnen we misschien mensen nodig hebben met een erg 

beperkt administratief profiel, iemand met specifieke communicatiekwaliteiten of een 

gespecialiseerd eerstelijnsberoep, iemand voor enkele uren per week of voltijds, voor enkele 

maanden of voor vele jaren, …. En alle variaties daarvan en daartussen.  

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 talenten, vaardigheden of kennis waarvan je denkt dat zij een meerwaarde kunnen zijn 

voor het team van de eerstelijnszone. 

 Je bent nu of in de toekomst op zoek naar een nieuwe of bijkomende uitdaging voor korte of 

lange tijd of permanent. 

 Je voelt je verbonden met de regio van onze ELZ. 

 Je hebt interesse in eerstelijnszorg, het onderling afstemmen van alle partners en de noden van 

burgers op dat vlak  

 Je hebt geen schrik van pionieren en al doende je functie mee vorm te geven.  

 Je kan je eigen werk plannen, organiseren en bijsturen. 

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

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

 De mogelijkheid om zelf je functie mee vorm te geven. 

 Flexibele organisatie van de arbeidstijd met flexibele werkuren, deeltijds thuiswerk en aandacht 

voor work-life balance. 

 Verloning conform barema. 

 Een wervingsreserve waarbij je als eerste gecontacteerd wordt als we functies hebben die 

aansluiten bij je profiel.  

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

 

Kandideren voor de wervingsreserve 
Wil je graag opgenomen worden in onze wervingsreserve, stuur dan je CV en een motivatiebrief met 

de volgende punten: 

 Waarom je graag voor de eerstelijnszone wil werken. 

 Wat jouw troeven en talenten zijn waarmee je aan de slag wil in je toekomstige job 

 Omschrijf bondig de droomjob die jij bij de eerstlijnszone zou willen invullen.  

 Wat voor jou minimale verwachtingen zijn over bijvoorbeeld arbeidsduur, werkorganisatie, 

aanvangsdatum …  

Dit alles mag je sturen naar info@elzdruivenstreek.be. 


