vacature projectmanager ELZ Kempenland
Eerstelijnszone Kempenland vzw is een jonge dynamische organisatie die bruist van creativiteit
en ondernemingszin. Eerstelijnszones of zorgraden zijn in het leven geroepen om de eerste lijn,
samen met hun partners, te hervormen en te streven naar geïntegreerde zorg. Demografisch
omvat Eerstelijnszone Kempenland 163.000 inwoners en geografisch omvat het volgende lokale
besturen: Ravels, Baarle-Hertog, Arendonk, Rijkevorsel, Merksplas, Hoogstraten, Beerse, OudTurnhout, Turnhout en Vosselaar.

Om het huidige team te versterken zijn we op zoek naar een projectmanager om in eerste
instantie de projecten die gedefinieerd zijn in het beleids- en actieplan te begeleiden en uit te
voeren. Met jouw opgedane kennis en ervaring in verband met projectmanagement ga je
autonoom aan de slag om de projecten in goede banen te leiden. Je bent in staat om de
projecten te structureren, te analyseren en te rapporteren.

Hoofddoel van de functie
De projectmanager voert projecten uit en levert binnen een afgesproken tijdskader resultaten
op. De projectmanager rapporteert aan de stafmedewerker.
Naast deze hoofdopdracht werkt de projectmanager mee aan de voortdurende groei van onze
organisatie en ondersteunt de beleidsmedewerkers.
Als projectmanager ben je trekker van bepaalde thema’s. Je kan via diverse kanalen signalen
opvangen en werkt samen met actoren uit zorg en welzijn acties uit. Bij de uitvoering van
projecten en acties stel je steeds de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal.
Samenwerking
- Je werkt in een klein team, samen met drie collega’s
- Je werkt in bestaande werkgroepen of in werkgroepen die je zelf kan opstarten
- Je werkt samen met verschillende welzijns- en zorgactoren
Vereiste competenties
-

-

Je bent een ervaren projectleider
o Je hebt kennis en ervaring om projecten tot resultaat te brengen
o Je hebt voldoende theoretische kennis omtrent projectmanagement
o Je kan een probleem definiëren, analyseren, doelen bepalen, budgetteren en
resultaat opleveren
Je bent een vlotte communicator
o Je bent contactvaardig, kan verbindend communiceren en kent de basisprincipes
van bemiddeling
o Je hebt ervaring met overleggen, presenteren, formuleren van adviezen en
rapporteren
o Je hanteert een helder taalgebruik en hebt redactionele vaardigheden
o Je zoekt verbinding met relevante actoren

-

Je bent resultaatgericht
o Je houdt hierbij rekening met de context van zorg- en welzijnsactoren en 10
lokale besturen
o Je kan je weg vinden in gezondheidsdata en wetenschappelijke literatuur
Je bent een vlotte organisator
o Je kan plannen en efficiënt werken
o Je kan systematisch en doelgericht werken
Je bent klantgericht
o Je kan noden en behoeften van klanten en stakeholders achterhalen en deze
vertalen naar aanbod
Je bent IT- vaardig
o Je kan vlot met alle courante officepakketten werken en in het bijzonder met
excel

-

Profiel
-

Je
Je
Je
Je
Je
Je

hebt bij voorkeur een master behaald
hebt affiniteit met lokale besturen, zorg en welzijn
hebt veel belangstelling voor (eerstelijns)gezondheidszorg
hebt sterke communicatieve vaardigheden
kan vlot met cijfermateriaal overweg
beschikt over een wagen en een rijbewijs B

Aanbod
-

Voltijds (of 4/5de) contract onbepaalde duur
Onmiddellijke indiensttreding
Verloning op masterniveau L1 volgens PC331
Plaats van tewerkstelling: Turnhout
Gedeeltelijk thuiswerk is eveneens mogelijk

Selectie
Selectie op basis van CV-screening: enkel kandidaten met een profiel dat het beste
aansluit bij de functie en aan de voorwaarden voldoen worden uitgenodigd voor
sollicitatiegesprek op datum van 04/08/2022
Interesse?
Solliciteren kan via info@elzkempenland.be en kan tot 29/07/2022
Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en curriculum vitae toe te
voegen.
Voor meer informatie over de vacature kan je contact nemen met:
Koen Van der Borght
Stafmedewerker ELZ Kempenland
0465 07 82 40

