Eerstelijnszone Scheldekracht?
Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht is een samenwerkingsverband binnen de gemeenten Destelbergen, Laarne,
Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen, dat de interdisciplinaire samenwerking wil
stimuleren rond de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood. Momenteel zijn reeds 2 coördinatoren
werkzaam voor deze jonge vzw, die werd opgericht in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg. Lees
meer over wie we zijn en waar we voor staan op www.elzscheldekracht.be.

Over de job
De (project)medewerker (M/V/X) ondersteunt in de uitbouw van de eerstelijnszone in al haar aspecten en
rapporteert rechtstreeks aan de coördinatoren. Tot het takenpakket behoort:
✔ Communicatie (ontwikkeling en implementatie communicatiestrategie, redactie, …)
✔ Administratie & organisatie (administratieve en logistieke ondersteuning van overlegmomenten, betalingen, …)
✔ Coördinatie van projecten (initiëren, coördineren van concrete projecten rond samenwerking)

Het profiel dat wij zoeken
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Minimum bachelor diploma
Betrokken, geëngageerd, geïnteresseerd
Sterke communicatieve en sociale vaardigheden
Organisatietalent: planmatig, nauwkeurig, …
Klantgericht
Flexibel (zowel naar jobinhoud als naar werkuren)

Wat je van ons mag verwachten
Boeiende job binnen een geëngageerd team
De kans om deel uit te maken van de hervorming van de eerstelijnszorg (pionierswerk)
Rijk netwerk van contacten
Voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (1 jaar) met kans op verlenging
Verloning volgens PC 331 (B1c). Overname anciënniteit tot max. 5 jaar, op grond van relevante werkervaring en/of
de CAO-bepalingen binnen PC 331
✔ Maaltijdcheques, GSM-abonnement, onkostenvergoeding thuiswerk, extralegale verlofdagen
✔ Je komt terecht in een open werksfeer met een gezonde balans tussen werk en privé
✔ Plaats van tewerkstelling te Merelbeke (met de mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerk)
✔
✔
✔
✔
✔

Sta je te springen om deel uit te maken van het enthousiaste Scheldekracht-team?
Stuur dan je CV met motivatiebrief voor 16/11/2020 naar info@elzscheldekracht.be met vermelding van
“(Project)medewerker ELZ Scheldekracht”. Voor vragen over de functie, de organisatie of de
sollicitatieprocedure kan je steeds terecht op het nummer 0486 25 62 29 of 0499 22 12 34.
De sollicitatieprocedure bestaat uit:
✔ Screening CV en motivatiebrief
✔ Schriftelijke thuisopdracht
✔ Individueel gesprek

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, beperking,...

