
VERSTERK JIJ ONS TEAM?

Wil jij werken in een organisatie die streeft naar een betere gezondheid van de Vlaming?
Logo Waasland zoekt een toffe collega om ons team te versterken.

Vacature stafmedewerker gezondheidsbevordering
(m/v/x voltijds, onbepaalde duur)

Jouw uitdaging? 

Je werkt mee aan de realisatie van de Vlaamse 

gezondheidsdoelstellingen, zowel beleidsmatig als 

actiegericht. Hierbij neem je de verantwoordelijkheid 

voor één of meerder specifieke thema’s en/of 

doelgroepen op. Je bouwt actief een netwerk uit 

van lokale en regionale partners, die je begeleidt 

en inspireert bij de realisatie van een preventief 

gezondheidsbeleid.

Jouw kerntaken?

 » Je bent een geboren netwerker die in overleg 
gaat met diverse lokale partners, stimuleert tot 
samenwerking en de neuzen in dezelfde richting 
zet.  

 » Je doet aan projectmanagement: plannen, 
uitvoeren, opvolgen en evalueren van projecten. 

 » Je participeert actief aan lokaal, regionaal en 
Vlaams overleg. 

 » Je verspreidt wetenschappelijk onderbouwde 
tools en projecten binnen jouw netwerk en 
ondersteunt organisaties om er effectief mee 
aan de slag te gaan. Hierbij kan je rekenen op de 
expertise van je collega’s.  

 » Je bent verantwoordelijk voor een aantal 
specifieke thema’s (waaronder mondgezondheid, 
infectieziekten en de sector zorg & welzijn), en 
bouwt deze verder uit samen met Vlaamse, 
regionale en lokale partners. 

Wat verwachten we?

 » Je hebt een bachelorsdiploma. 
 » Je denkt in oplossingen, weet van aanpakken en 

bent niet bang om nieuwe contacten te leggen. 
 » Je ervaring en/of affiniteit met de thema’s en het 

lokale netwerk zijn een pluspunt. 
 » Je kan vlot met de computer werken (Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook).  
 » Je kijkt er naar uit om een gezonde leefstijl te 

promoten. 
 » Je werkt graag in een team, maar neemt ook 

graag zelfstandig taken op.  
 » Je beschikt over een rijbewijs en een wagen voor 

gebruik in dienstverband. 

Wat mag jij verwachten? 

Een fijne werkplek met aangename collega’s. 
Een veelzijdige functie met ruimte tot eigen initiatief.  
Mogelijkheid tot bijscholing.  
Een voltijds contract van onbepaalde duur.  
Een loon volgens salarisschaal B1c gehanteerd binnen 
PC331, aantrekkelijke verlofregeling, eindejaarspremie 
en fietsvergoeding. 
Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk.



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 gezondheids-
bevordering. 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 motive-
ren, 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 van tewerkstelling: Oosterlaan 20, Sint-Niklaas

Meer informatie over Logo Waasland vind je op www.logowaasland.be en op onze sociale media: 
Facebook & LinkedIn.

Met vragen kan je terecht bij Martine Van Grimberge - 0471 34 35 07 of martine.van.grimberge@logowaasland.be

Spreekt deze vacature jou aan? 

Mail je motivatiebrief en CV naar martine.van.grimberge@logowaasland.be.  

Op basis hiervan gebeurt een eerste selectie. Wie wordt weerhouden, wordt uitgenodigd voor een 

eerste gesprek.    

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht gender, leeftijd, afkomst 

of handicap. Persoonsgegevens worden enkel bewaard en gebruikt in het kader van deze selectieprocedure.

https://logowaasland.be/
https://www.facebook.com/LogoWaasland
https://www.linkedin.com/company/75744160/admin/
mailto:martine.van.grimberge%40logowaasland.be?subject=

