
            

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw (NPZL vzw) is een samenwerkingsverband dat 

zich richt op het ondersteunen van palliatieve zorg tussen vertegenwoordigers van 

eerstelijnshulpverleners, organisaties, instellingen, verenigingen en diensten. 

 

 

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een 

 

Netwerkmedewerker 

Maatschappelijk assistent (m/v) 

 

betrekking deeltijds (19 u/week – 24 u/week)  
(basiscontract 19 u/week onbepaalde duur,  

Eventuele aanvulling met addendum tot 24u/week bepaalde duur is mogelijk, met mogelijkheid tot verlenging) 

 

Wij bieden: 

 

- Deeltijdse tewerkstelling (19 uren per week), te presteren op 3 dagen. Eventueel de 

mogelijkheid om het contract uit te breiden naar 24 uren via een addendum  

- Aanwezigheid op dinsdag en donderdag is vereist. 

- Loonbarema volgens paritair comité 330.04 (tewerkstelling onder Fonds Sociale 

Maribel, waardoor slechts geringe anciënniteit kan worden meegenomen). 

- Maaltijdcheques 

 

Functieomschrijving: 
 
In overleg met de algemeen coördinator en het NZPL team helpt u mee aan het realiseren 

van de doelstellingen van het NPZL : 

- het ontwikkelen, uitwerken en begeleiden van projecten en studiedagen die de 

samenwerking tussen organisaties en hulpverleners bevorderen; 

- het organiseren van deskundigheidsbevordering (studiedagen, symposia, 

opleidingen, vorming op maat) van professionelen en niet-professionelen (o.m. 

vrijwilligers, bevolking, mantelzorgers) m.b.t. palliatieve zorg. 

- het stimuleren en bewaken van de coördinatie, samenwerking en overleg tussen de 

hulpverleners m.b.t. de palliatieve zorg 

- het ondersteunen en adviseren van professionelen zowel intern, intra- en 

extramuraal m.b.t palliatieve zorg;  

- ondersteunen van sensibiliseringsacties; o.m. door het geven van infosessies naar 

de bevolking over palliatieve zorg en beslissingen aan het levenseinde; 

- je schrijft inhoudelijke teksten m.b.t. palliatieve zorg voor nieuwsbrief, website, 

facebook, … 

 

Profiel: 
 

- u heeft een diploma hoger onderwijs van het korte type in de paramedische sector. 

- kennis van de welzijns- en gezondheidssector, en ervaring in palliatieve zorg in het 

bijzonder is een pluspunt. 

- u kan zowel zelfstandig functioneren als in team. 
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- een positieve en dynamische ingesteldheid evenals creativiteit, collegialiteit, 

flexibiliteit en discretie worden op prijs gesteld. 

- u beschikt over organisatorische  en administratieve vaardigheden.  

- u beheerst de computervaardigheden: outlook, word, excel en powerpoint. 

- bereidheid tot occasioneel avondwerk en permanente bijscholing. 

- beschikken over een eigen voertuig. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Bezorg uw kandidatuur vóór 26 april 2021 aan het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw, 

enkel via e-mail aan : hilde.lescouhier@npzl.be én heidi.jans@npzl.be. 

Sollicitatiegesprekken zijn voorzien via ‘Zoom’ op donderdag 29 april en/of vrijdag 30 april 

2021. 

 

Meer info nodig? 

Inhoudelijke info : Hilde Lescouhier 0471 419 440  

Arbeidsvoorwaarden : Heidi Jans : 0497 327 951  

website: www.npzl.be 

Locatie : Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 
 

 
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. 
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