Logo Oost-Brabant werkt in opdracht van de Vlaamse overheid mee aan de realisatie van
het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid. Het Logo verleent diensten aan een
locoregionaal netwerk van lokale besturen, de onderwijs- en bedrijvensector en actoren
actief in gezondheid, zorg en welzijn. We verspreiden preventie-methodieken zodat lokale
besturen en organisaties ze opnemen in hun werking of hun beleid. Finaal doel is het
bevorderen van gezond leven en de creatie van een gezonde leefomgeving. Het Logo
beschikt over een team van deskundige medewerkers in de preventieve gezondheidszorg.
www.logo-oostbrabant.be

We zijn op zoek naar een
Stafmedewerker netwerking en gezondheidsbevordering
Je functie
•
•
•
•
•
•

Je bouwt een sterk netwerk uit, in hoofdzaak met lokale besturen.
Je overtuigt ook andere potentiële partners van een duurzame en resultaatgerichte
samenwerking.
Je zorgt ervoor dat wetenschappelijk onderbouwde preventiemethodieken worden
uitgevoerd door de meest geschikte partners.
Je zoekt en vindt ingangspoorten voor de verduurzaming van een preventief
gezondheidsbeleid bij lokale besturen en in organisaties.
Je registreert en evalueert het resultaat van je inspanningen.
Je wordt in je takenpakket ondersteund door een multidisciplinair team.

Gezocht talent
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een uitstekende netwerker en communiceert vlot, op elk vlak.
Je hebt een dienstverlenende, gedreven en enthousiaste persoonlijkheid.
Een gezonde leefstijl promoten is op je lijf geschreven.
Je hebt inzicht in de werking van het lokale beleidsniveau.
Je hebt voeling met kwetsbare groepen.
Je geniet ervan om initiatief te nemen en projecten te beheren.
Je hebt goede informaticakennis.
Je beschikt over een rijbewijs.

Ons aanbod
▪
▪
▪

Gevarieerde en maatschappelijk relevante job
Aantrekkelijk loon (bachelor-niveau), verlofdagen en arbeidsvoorwaarden volgens
Paritair Comité 331
Maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer NMBS, uitgebreide
opleidings- en ontwikkelingskansen
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▪
▪
▪

Contract van onbepaalde duur
Een deeltijdse (minstens 80%) of voltijdse tewerkstelling
Tewerkstellingsplaats is Herent, werkgebied is de oostkant van Vlaams-Brabant

Interesse?
Stuur je kandidatuur met motivatie en cv ten laatste op 17/03/2019 via e-mail naar
vacature@logo-oostbrabant.be. Bel voor meer informatie naar Barbara Specht op T. 016 89
06 05.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht
geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. Persoonsgegevens worden enkel bewaard en
gebruikt in het kader van deze selectieprocedure.

Logo Oost-Brabant ▪ Kloosterweg 9, 3020 Herent ▪ T 016 89 06 05
info@logo-oostbrabant.be ▪ www.logo-oostbrabant.be
www.facebook.com/LogoOostbrabant ▪ www.twitter.com/LogoOostBrabant

