Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw (NPZL vzw) is een samenwerkingsverband
tussen vertegenwoordigers van eerstelijnshulpverleners, organisaties, instellingen,
verenigingen en diensten dat zich richt op het ondersteunen van palliatieve zorg.

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding,

Netwerkmedewerker (m/v)
betrekking deeltijds (19 u/week – 22 u/week)
(basiscontract 19 u/week onbepaalde duur, eventueel aanvulling met een addendum tot 22u/week)

Functieomschrijving:
In overleg met de algemeen coördinator en het NZPL team help je mee aan het realiseren
van de doelstellingen van het NPZL :
-

-

Je ontwikkelt en organiseert studiedagen, symposia, opleidingen m.b.t. palliatieve zorg om de
deskundigheid te bevorderen van professionele en niet-professionele hulpverleners (o.m.
verpleegkundigen, zorgkundigen, vrijwilligers, bevolking, mantelzorgers,…)
Je stimuleert en bewaakt de coördinatie, samenwerking en overleg tussen hulpverleners en
organisaties m.b.t. palliatieve zorg
Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, begeleiden en opvolgen van vergaderingen
en bijeenkomsten in het kader van je opdrachten
Je houdt voeling met trends, topics, noden en behoeften m.b.t. palliatieve zorg in het kader
van samenwerking binnen de regio
Je ondersteunt sensibiliseringsacties; o.m. door het geven van infosessies naar de bevolking
over palliatieve zorg en beslissingen aan het levenseinde;

Profiel:
-

je hebt
o een diploma hoger onderwijs van het korte type in de paramedische sector, bij voorkeur
verpleegkundige
o kennis van de welzijns- en gezondheidssector (is een pluspunt)
o sterke organisatorische, communicatieve, administratieve en redactionele vaardigheden;
o een positieve en dynamische ingesteldheid; creativiteit, collegialiteit, flexibiliteit en
discretie worden op prijs gesteld;

-

je kan
o zowel zelfstandig functioneren als in team; je toont zin voor initiatief
o vlot overweg met outlook, word, excel en powerpoint
je beschikt over
o een eigen wagen (dienstverplaatsingen worden vergoed)

-

-

je bent bereid tot
o occasioneel avonds en/of weekendwerk
o permanente bijscholing

Wij bieden je:
-

Verloning volgens geldende barema’s in de gezondheidszorg (PC 330.400)
Maaltijdcheques van 6 € per gewerkte dag (1,09 € eigen bijdrage per cheque)

-

Vergoeding voor woon-werk verkeer, fietsvergoeding
Kans op bijscholing
Deeltijds bediendencontract voor onbepaalde duur
Werkingsgebied is de provincie Limburg

Heb je interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 17 januari 2019 aan
Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw, Hilde Lescouhier, A. Rodenbachstraat 29 bus 2 te 3500 Hasselt
of via e-mail: hilde.lescouhier@npzl.be.
Voor meer informatie kan je terecht bij Hilde Lescouhier of Heidi Jans op het telefoonnummer: 011 81
94 72 en/of website: www.npzl.be .
Indien u niet geselecteerd bent, wordt uw sollicitatie gedurende 1 jaar opgenomen in onze wervingsreserve.
Indien u niet wenst opgenomen te worden in onze wervingsreserve of indien u in de loop van het komende jaar uit
onze wevingsreserve geschrapt wenst te worden, willen wij u vragen ons hierover te informeren.

