
VACATURE COÖRDINATOR - vervangingscontract (m/v) 

 

Wie zijn wij? 

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan, lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, is een 

eerstelijnszorgcentrum waar zorg- en hulpverleners in multidisciplinair teamverband toegankelijke en 

kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg bieden. Het wijkgezondheidscentrum richt zich tot de 

bewoners van de wijk Watersportbaan - Ekkergem en enkele omliggende buurten/wijken. 

Naast de preventieve en curatieve zorg zet het wijkgezondheidscentrum zich in om, samen met de 

wijkpartners, het welzijn van de inwoners van de wijk Watersportbaan - Ekkergem te bevorderen.  

Het team bestaat momenteel uit 17 betaalde medewerkers (artsen, verpleegkundigen, een 

maatschappelijk werker, gezondheidspromotoren, administratieve en onthaalmedewerkers, een 

logistiek medewerker en een coördinator) en een 7-tal vrijwilligers.  

Meer informatie omtrent de visie en het concept van de wijkgezondheidscentra vindt u op de website 

van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra: www.vwgc.be 

 

 

Wie zoeken we? 

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan is op zoek naar een coördinator die, samen met het team en 

de RvB, de verantwoordelijkheid opneemt voor de verschillende beleidsdomeinen in het centrum. 

 

Taken van de coördinator 

 Je staat in voor (de implementatie van) de organisatieontwikkeling; 

 Je staat in voor (het ontwikkelen van) het personeels- en vrijwilligersbeleid; 

 Je staat in voor het begeleiden van de medewerkers, vrijwilligers, het team en de 

samenwerking tussen medewerkers; 

 Je coördineert de werking van het wijkgezondheidscentrum; 

 Je werkt mee aan het aanbieden van een kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg; 

 Je staat in voor het administratief en financieel beleid van het centrum; 

 Je staat in voor het infrastructuurbeleid van het centrum; 

 Je vertegenwoordigt het centrum in externe organen. 

 

Formele vereisten 

 Je beschikt over een masterdiploma of bent gelijkgesteld door relevante ervaring; 

 Je hebt ervaring in een leidinggevende en coördinerende functie. 

 

Verwachte vaardigheden en attitudes 

 Je staat achter de missie en visie van een wijkgezondheidscentrum; 

 Je hebt een participatieve leiderschapsstijl en coachende vaardigheden; 

 Je bezit de nodige sociale vaardigheden om een team te leiden; 

 Je kan een team enthousiasmeren en motiveren; 

 Je bent een netwerker; 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Je bent analytisch en bezit een groot probleemoplossend vermogen; 

 Je kan goed plannen en organiseren; 

 Je hebt diplomatische vaardigheden; 

 Je bent flexibel en stressbestendig; 

http://www.vwgc.be/


 Je hebt inzicht in en interesse voor de beleidsontwikkelingen van de relevante 

beleidsdomeinen. 

 

 

Wat bieden wij aan? 

 Een voltijds vervangingscontract (vervanging van een zwangerschapsverlof), van ongeveer 

midden maart 2018 tot begin oktober 2018; 

 Verloning volgens PC 330.01, barema 1.91; 

 Overname van relevante anciënniteit; 

 Maaltijdcheques per gewerkte dag t.w.v. € 5;  

 Vergoeding voor dienstverplaatsingen met privé-wagen of -fiets; 

 Een aangename werksfeer in een dynamische en groeiende organisatie. 

 

 

Hoe solliciteren? 

Mail zo snel mogelijk en uiterlijk vóór 28 december 2017 je CV met een gemotiveerde sollicitatiebrief 

naar Jennifer Verbeken (coördinator): jennifer.verbeken@wgcwatersportbaan.be 

De functieomschrijving is op vraag verkrijgbaar. Voor bijkomende vragen of informatie kan je terecht 

bij Jennifer Verbeken op het nummer 09/222.26.46.  

 

We doen een eerste selectie aan de hand van de CV’s en motivatiebrieven. Indien je geselecteerd bent 

nodigen we je uit voor een eerste gesprek (met oefeningen) dat zal plaatsvinden midden januari 2018. 

 

mailto:jennifer.verbeken@wgcwatersportbaan.be

