
VACATURE 

Projectmedewerker (voltijds) 

 
 

Logo Waasland vzw (LOkaal GezondheidsOverleg) is één van de 15 Logo’s in Vlaanderen. Wij zijn 
actief in de regio Waasland als het regionaal aanspreekpunt én de partner inzake 
gezondheidsbevordering. We streven ernaar dat iedereen gezonde keuzes kan en wil maken en die 
keuze als positief en vanzelfsprekend ervaart. Om dit te bereiken werken we samen met veel 
lokale 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. 
 
Om onze kleine organisatie (5-tal medewerkers) te versterken, zijn we op zoek naar een 
 

Projectmedewerker 
(voltijdse tewerkstelling (38u), bepaalde duur met kans op verlenging) 
 
Jouw uitdaging? 
 
Als projectmedewerker ondersteun je het Logo-team inhoudelijk bij het uitwerken en implementeren 

van projecten en methodieken. Je 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. Na een inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor het thema 

vaccinatie en infectieziekten.  

 
Jouw kerntaken? 

• 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; 

• Je rapporteert aan de coördinator. 
 
 
Wat verwachten we? 
 

• Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting; 

• 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 eigen wagen;  
 

Wat mag jij verwachten? 
 

• Een fijne werkplek met aangename collega’s; 



• Een veelzijdige functie met ruimte tot eigen initiatief; 

• Een voltijds contract van bepaalde duur voor 1 jaar, met kans op verlenging;  

• Een loon volgens salarisschaal B1c gehanteerd binnen PC331, bijkomende vakantiedagen, 
eindejaarspremie en fietsvergoeding.  

 
Spreekt deze vacature jou aan? Dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet! 
 
Mail je motivatiebrief en cv naar de coördinator martine.van.grimberge@logowaasland.be.  
Meer info per mail of telefonisch bij Martine Van Grimberge (0471 34 35 07).  
 
Wat zijn de selectiestappen? 
 
Na selectie op basis van cv en motivatiebrief, vinden er 1 of 2 selectiegesprekken plaats.  
 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, 
leeftijd, afkomst of handicap.  
 
Meer info over de organisatie vind je op www.logowaasland.be.  
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