Vacature GEZONDHEIDSPROMOTOR
Wie zijn wij?
In Wijkgezondheidscentrum (WGC) Watersportbaan en Wijkgezondheidscentrum Malpertuus bieden
2 geëngageerde interdisciplinaire teams van zorg- en hulpverleners toegankelijke en kwalitatieve
eerstelijnsgezondheidszorg aan. Naast ziekte voorkomen en genezen zetten beide centra zich in, om
samen met de wijkpartners, de gezondheid van de inwoners van ‘hun’ wijk te bevorderen.
WGC Watersportbaan richt zich tot de inwoners van de wijk Watersportbaan - Ekkergem en enkele
omliggende wijken. Het team bestaat momenteel uit 21 betaalde medewerkers (huisartsen,
verpleegkundigen, maatschappelijk werker, gezondheidspromotoren en omkaderend personeel) en een
zevental vrijwilligers.
WGC Malpertuus richt zich tot de inwoners van de wijk Brugse Poort - Rooigem, Mariakerke en
Drongen. Het team bestaat uit huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk
werker, gezondheidspromotor en een omkaderende equipe.
WGCa Watersportbaan en Malpertuus zijn lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Meer
informatie omtrent de visie en het concept van de wijkgezondheidscentra vind je op deze website:
www.vwgc.be
WGC Malpertuus en WGC Watersportbaan zoeken
een gezondheidspromotor, in totaal bij voorkeur 34u/week,
ter vervanging van het zwangerschaps- en moederschapsbeschermingsverlof van 2 vaste
gezondheidspromotoren.

Functieomschrijving gezondheidspromotor
Als gezondheidspromotor tracht je, via een breed scala aan interventies, de (mentale en fysieke)
gezondheid van de patiënten en wijkbewoners te verbeteren en de sociaal-economische
gezondheidsverschillen te verkleinen. De gezondheidspromotor werkt hiervoor samen met de
verschillende disciplines in huis, andere Gentse wijkgezondheidscentra, organisaties in de wijk en
stadsdiensten.
De belangrijkste taken:
 Je ontwikkelt, vanuit de noden in wijk, een beleid inzake gezondheidspromotie, zowel op
korte als lange termijn;
 Je ontwikkelt en implementeert gezondheidsbevorderende projecten, stuurt deze bij én staat in
voor de bekendmaking van deze projecten;
 Je organiseert gezondheidsvoorlichting aan groepen patiënten en wijkbewoners;
 Je vertegenwoordigt het wgc inzake gezondheidspromotie in wijkfora en je bent
aanspreekpersoon voor gezondheidsvragen in de wijk;
 Je werkt beleidsmatig aan het verbeteren van de gezondheidsdeterminanten, oa door noden uit
de wijk op de agenda van de lokale overheid te krijgen;
 Je werkt op stadsniveau nauw samen met alle Gentse gezondheidspromotoren via overleg en
werkgroepen en vertegenwoordigt de Gentse wijkgezondheidscentra op o.a. overleggen met
de stad Gent.
 Je bevordert de deskundigheid van het team en externe organisaties inzake
gezondheidspromotie, oa door jouw expertise te delen via gezondheidspromotieoverleg in het
wgc en intersectorale werkgroepen in de wijk of stad.

Profiel
Formele vereisten
 Je beschikt over een diploma hoger onderwijs of universiteit in een (para)medische of sociale
richting;
 Een diploma ‘gezondheidsvoorlichting en opvoeding’ is een meerwaarde;
 Ervaring met gezondheidsprojecten is een meerwaarde;
 Ervaring met beleidswerk is een meerwaarde;
 Ervaring met multiculturele doelgroepen is een meerwaarde;
 Je spreekt vlot Nederlands en kan je behelpen in het Engels en het Frans;
 Je beschikt over basisvaardigheden PC: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), e-mail,
internet, ...
Verwachte vaardigheden en attitudes
 Je deelt de visie van de wijkgezondheidscentra op gezondheidspromotie;
 Je bent sociaal vaardig en kan overweg met een verscheidenheid aan mensen;
 Je beschikt over (schriftelijke en mondelinge) communicatieve vaardigheden, zowel tav
patiënten, als naar het team en andere (wijk- en stads)partners;
 Je beschikt over beleidsdeskundigheid, je kan een strategische visie ontwikkelen en
beleidsdoelen formuleren;
 Je kan op een participatieve manier leidinggeven;
 Je bent een netwerker;
 Je kan zelfstandig en in team werken;
 Je kan goed plannen en organiseren;
 Je hebt zin voor initiatief en creativiteit;
 Je beschikt over probleemoplossende vaardigheden;
 Je kan anderen (teamleden, samenwerkingspartners en patiënten) beïnvloeden en motiveren.

Wij bieden
 2 vervangingscontracten:
- een vervangingscontract van 17u/week bij WGC Watersportbaan, van maandag 28/2/22
t.e.m vrijdag 17/6/22.
- een vervangingscontract van 17u/week bij WGC Malpertuus, van maandag 14/3/22 t.e.m
vrijdag 12/8/22;
 Een vast uurrooster;
 Verloning volgens PC 330.01, IFIC categorie 15;
 Vergoeding voor dienstverplaatsingen en maaltijdcheques;
 Een aangename werksfeer in 2 groeiende organisaties. Er is in WGC Watersportbaan, naast
jou, een vaste en ervaren gezondheidspromotor tewerkgesteld (contract 11u/week) en je kan
ook terugvallen op een team van gezondheidspromotoren van de andere Gentse WGCa;
 Indiensttreding: in WGC Watersportbaan op 28/2/22 en in WGC Malpertuus op 14/3/22.

Hoe solliciteren?
 Mail ten laatste op 9 januari ’22 je CV met een gemotiveerde sollicitatiebrief naar
jennifer.verbeken@wgcwatersportbaan.be;
lize.vanhaverbeke@wgcwatersportbaan.be;
lien.van.oyen@wgcmalpertuus.be caroline.spildooren@wgcbrugsepoort.be
 De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op de 2de helft van januari.
 Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met:
- Lize Vanhaverbeke (gezondheidspromotor WGC Watersportbaan), via 09/222 26 46 of
lize.vanhaverbeke@wgcwatersportbaan.be
- Lien Van Oyen (gezondheidspromotor WGC Malpertuus), via 09/277 97 77 of
lien.van.oyen@wgcmalpertuus.be

