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Logo Waasland vzw
Logo Waasland vzw is een netwerk van lokale partners actief in 8 gemeenten, ondersteund
door een enthousiast team van gezondheidsbevorderaars. Centraal binnen de Logo-werking
staan het thema gezondheid&milieu en de realisatie van de 6 Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen in nauwe samenwerking met de lokale partners. We werken in
opdracht van de Vlaamse overheid.
Onze missie:
We streven ernaar dat iedereen gezonde keuzes kan en wil maken en die keuze ook als
positief en vanzelfsprekend ervaart. Om dit te bereiken zoeken en vinden we samenwerking
met veel partners. We motiveren, adviseren en ondersteunen hen en gaan samen voor
gezondheidswinst bij de bevolking. Alles wat we doen, doen we enthousiast, ondernemend,
samen en op maat van partners.
Plaats in de organisatie
De projectmedewerker maakt deel uit van het team van Logo Waasland vzw en rapporteert
aan de coördinator. De projectmedewerker werkt onder andere mee aan de actieweek gezond
binnenmilieu, het 10.000 stappen-project, de week van de valpreventie en de actiemaanden in het
kader van de bevolkingsonderzoeken naar Kanker. Voor het thema vaccinatie en infectieziekten is
de projectmedewerker verantwoordelijk, dit na een inwerkperiode en met ondersteuning van een
collega.

De functie: kerntaken
Als projectmedewerker ondersteun je het Logo-team inhoudelijk bij het uitwerken en
implementeren van projecten en methodieken. Kerntaken daarbij zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt onder begeleiding van een stafmedewerker methodieken en projecten uit
op maat van de lokale partners;
Je implementeert onder begeleiding van een stafmedewerker methodieken en
projecten op maat van lokale partners;
Je onderhoudt goede contacten met de verschillende Logo-partners;
Je motiveert en ondersteunt de lokaal betrokken partners;
Je participeert actief aan lokaal en eventueel provinciaal en Vlaams overleg;
Je beantwoordt in overleg met het Logo-team vragen van partners en volgt deze
vragen op;
Je volgt administratieve vereisten correct op.
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Kerncompetenties
Netwerken
Enthousiasmeren
Klantgerichtheid
Ondernemingszin

Samenwerken

Professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze
aanwenden tot wederzijds voordeel.
De eigen betrokkenheid op een motiverende en positieve manier
overbrengen op anderen.
Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van
de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
Kansen signaleren en deze omzetten in acties die bijdragen tot de
groei van de organisatie en het bereiken van de doelstellingen
ervan.
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan
het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de
samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen
belang is.

Specifieke competenties
Leervermogen
Initiatief nemen
Actiegerichtheid

In staat zijn nieuwe informatie, inzichten en kennis op te nemen
en deze ook in de dagelijkse praktijk toe te passen.
Uit eigen beweging zaken aanpakken, voorstellen formuleren
en/of proactief reageren.
Het efficiënt aanvatten en afwerken van concrete acties/taken.

Kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelordiploma;
Je hebt een sterke interesse in gezondheidsbevordering en ziektepreventie;
Je ervaring en/of affiniteit met de thema’s en het lokale netwerk zijn een pluspunt;
Je hebt ervaring met projectmatig werken;
Je kan vlot met de computer werken (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Je werkt graag in een kleine organisatie en een klein team;
Je bent graag betrokken bij de hele Logo-werking;
Je beschikt over een rijbewijs en een wagen voor gebruik in dienstverband.

Verloning
•
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