Ter versterking van het Expertisecentrum Kraamzorg, zijn we op zoek naar een

Stafmedewerker
Deeltijds vervangingscontract – jobtime bespreekbaar – doorgroeimogelijkheden
VZW De Bakermat, Samen van start
Erkend door het RIVIZ als vroedvrouwenpraktijk
Erkend door Kind en Gezin als Expertisecentrum
Het Expertisecentrum De Bakermat staat – samen met andere Expertisecentra Kraamzorg in Vlaanderen en
het Brussels hoofdstedelijk gewest – garant voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg voor
moeder en kind. Het is de rol van deze centra om zwangere en prille gezinnen wegwijs te maken in alle
aspecten van zwangerschap en kraamtijd. Ze vormen een essentiële schakel bij het verbinden van welzijn en
gezondheid rondom de geboorte en zijn dé experts met betrekking tot de eerste 1000 dagen van het leven,
met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen. In dat kader staat vzw De Bakermat aan de wieg van heel wat
innovatieve projecten.
Functieomschrijving
• Je neemt een deel van de taken van de Coördinator Onderzoek en Ontwikkeling over die de
ankerpersoon van het Expertisecentrum is.
• Je neemt een aantal externe vergaderingen en vertegenwoordigingen op.
• Je zorgt voor de inhoudelijke rapportering, de administratieve, organisatorische en financiële
opvolging van lopende projecten en activiteiten.
• Je werkt evidence-based.
• Je denkt en handelt analytisch en procesgericht.
• Je volgt de timing en de te bereiken resultaten op, alsook de samenwerking met de partners.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent minstens in het bezit van een bachelor diploma, bij voorkeur in een medische richting.
Je hebt ervaring in projectmanagement.
Je kan vergaderingen leiden en verslagen maken.
Je hebt een basiskennis van courante PC toepassingen.
Je beschikt over organisatorische competenties (nauwkeurig, gestructureerd, proactief, efficiënt en
resultaatsgericht).
Je bent leergierig, flexibel en stressbestendig.
Je bent een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en een vlotte pen.
Je onderschrijft de missie en de visie van De Bakermat en je bent loyaal naar de organisatie toe.

Aanbod
•

•
•
•
•

Wij bieden jou een deeltijds contract aan, te starten in een vervangingscontract van een langdurig
zieke medewerker (tot terugkeer titularis). Jobtime is bespreekbaar. Op langere termijn zijn er
doorgroeimogelijkheden.
Je werkt in een enthousiast team in een kleinschalige, warme organisatie.
Je wordt begeleid door het Directiecomité en in het bijzonder door de Coördinator Mens en
Organisatie.
Anciënniteit is bespreekbaar.
Snelle indiensttreding is wenselijk.

Contact
annededry@yahoo.com - 0477 778380
Heb je interesse? Graag jouw motivatie en CV uiterlijk op 15 augustus 2022.

