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Vacature Stafmedewerker
Eerstelijnszone Regio Izegem Tielt Samen VZW (ELZ RITS)
Voltijds – Contract onbepaalde duur
Situering:
De Zorgraad ‘Eerstelijnszone Regio Izegem Tielt Samen VZW’ ( afgekort ELZ RITS) is een door de Vlaamse Overheid erkende vzw, opgericht n.a.v. “het Vlaamse
Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
op de organisatie van Eerstelijnszorg” – Meer info over de eerstelijnszones vind je terug op www.eerstelijnszone.be
De Eerstelijnszone RITS bestaat uit volgende gemeenten : Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en
Wingene. Het kantoor is gevestigd te Izegem. Het kantoor is gevestigd te Izegem.
Missie:
Eerstelijnszone RITS is een netwerk met als doel het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die in onze Eerstelijnszone wonen, werken en
leven. De persoon en zijn levensdoelen staan hierbij centraal en vormen dan ook de kern van ons netwerk.
Te bereiken doelstellingen/resultaatsgebieden:
De stafmedewerker staat in eerste instantie in voor onderstaande taken en opdrachten:
•
Je volgt de communicatie op die vanuit de overheid komt
•
Je staat in voor de update van de website www.elzrits.be en de opvolging van www.desocialekaart.be
•
Je zorgt voor de update van het beschikbaar aanbod rond zorg en welzijn in de regio ELZ RITS
•
Je werkt actief mee aan de verdere opmaak en uitwerking van het communicatieplan ikv het bereiken van alle zorg- en hulpverleners en burgers
•
Je staat in voor het opmaken van nieuwsbrieven, perscommunicatie …
Daarnaast voer je de acties uit zoals vastgelegd in het actieplan. Zie bijlage voor uitgebreid functieprofiel.
Samenwerking: je werkt in een klein team, samen met een collega.
Daarnaast zijn er
•
interne samenwerkingen met de voorzitter van de ELZ, de bestuursleden van de Zorgraad, de werkgroepen die opgestart worden binnen de ELZ …
•
externe samenwerkingen met collega’s van andere ELZ’s, met de verschillende welzijns- en zorgactoren (professionals, organisaties …), inclusief de
patiënten- en mantelzorgverenigingen en lokale besturen …
Vereiste competenties:
•
goede, vlotte communicator: de stafmedewerker is contactvaardig, kan verbindend communiceren en kent de basisprincipes van bemiddeling. Zij/hij
heeft ervaring met overleggen, presenteren, onderhandelen en het formuleren van adviezen. Zij/hij hanteert een helder taalgebruik en heeft
redactionele vaardigheden (website, nieuwsbrief …),
•
resultaatgerichte werker : de stafmedewerker is gericht op het behalen van concrete resultaten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen
en opdrachten van de zorgraad,
•
een vaardige organisator: de stafmedewerker kan planmatig en efficiënt werken, zij/hij is systematisch en doelgericht en kan opdrachten en taken
opdelen in duidelijke werkpakketten en mijlpalen,
•
klantgericht: de stafmedewerker streeft ernaar de noden en behoeften van de klanten en stakeholders op een adequate manier te achterhalen en ze
op een resultaatgerichte wijze in een aanbod te vertalen in functie van een optimale dienstverlening.
•
ICT-vaardigheden: de stafmedewerker kan vlot met de courante ICT pakketten en software overweg.
Het profiel dat wij zoeken:
• Minimum bachelor diploma
• Betrokken, geëngageerd, geïnteresseerd
• Sterke communicatieve en sociale vaardigheden
• Organisatietalent: planmatig, nauwkeurig …
• Actieve belangstelling voor (eerstelijns)gezondheidzorg
• Flexibel (zowel naar jobinhoud als naar werkuren)
• In bezit van rijbewijs en beschikt over een wagen
Wat bieden we aan:
•
Boeiende job binnen een geëngageerd team
•
Rijk netwerk van contacten
•
Voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur (in afspraak is ook een 4/5 FTE mogelijk)
•
Verloning volgens PC 331 (B1c)
•
Maaltijdcheques, GSM-abonnement, extralegale verlofdagen
•
Plaats van tewerkstelling te Izegem (met de mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerk)
Interesse:
Stuur je motivatiebrief en CV naar ELZ RITS VZW t.a.v. voorzitter Inge Rots en dit voor 15 februari 2021:
ofwel via e-mail: info@elzrits.be
ofwel via post: Emelgemseplein 1, 8870 Izegem
ELZ RITS vzw
Emelgemseplein1
8870 Izegem

T: 0478 27 09 52
info@eerstelijnszonerits.be
www.eerstelijnszonerits.be

Bank: Belfius BE36 0689 3785 9681
RPR: Gent Afdeling Kortrijk
Ondernemingsnummer: 0739-659-048

