VACATURE

Stafmedewerker Gezonde Publieke Ruimte
80%, bepaalde duur tot eind 2018, met mogelijke verlenging

Het Vlaams Instituut Gezond Leven is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering.

Ons Instituut biedt strategieën, methodieken, advies en opleiding aan professionals die
werken aan gezond leven en een gezonde leefomgeving. Ook een breed publiek kan bij
ons terecht voor thema’s als gezonde voeding, beweging, lang stilzitten, roken, mentale
gezondheid en gezondheid & milieu.

Momenteel zijn we op zoek naar een stafmedewerker voor de implementatie van de

methodiek ‘Gezonde Publieke Ruimte’. Het doel van ‘Gezonde Publieke Ruimte’ is lokale

besturen overtuigen van en ondersteunen om gezondheid mee te laten doorwegen in hun
ruimtelijk beleid, hun mobiliteitsbeleid en de inrichting van hun publieke ruimte.

De methodiek Gezonde Publieke Ruimte werd in samenwerking met verschillende

partners uitgewerkt en bestaat uit een website met teksten en analyse-instrumenten, een
GIS-analyse tool en een handleiding over tijdelijke inrichting van publieke ruimte.

Je functie
•

Je geeft vorming aan de medewerkers van de Logo’s (lokaal gezondheidsoverleg)
die lokale besturen ondersteunen om gezondheid te integreren in hun ruimtelijk
beleid

•

Je staat in voor een brede lancering van de methodiek in samenwerking met team
communicatie

•

Je verzorgt workshops en lezingen op studiedagen, congressen en fora en geeft
gastcolleges aan opleidingen (zowel opleidingen binnen ruimtelijk beleid als
gezondheid)

•

Je schrijft artikels voor tijdschriften en nieuwsbrieven

•

In (beleids)overleg en ronde tafels met betrekking tot ruimtelijk beleid breng je het
gezondheidsperspectief in

•

Je bouwt het netwerk van partners verder uit

•

Je volgt nieuwe evoluties op en integreert nieuwe thema’s

Je profiel
•

Je bent in het bezit van een diploma ruimtelijke planning, mobiliteit, politieke
wetenschappen of bestuurswetenschappen en beschikt over sociale en agogische
vaardigheden. Of je hebt een diploma sociologie of sociaal-agogisch werk en bent
bereid je bij te scholen in de werking van lokale besturen, mobiliteits- en
ruimtelijke vraagstukken

•

Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie

•

Je bent op de hoogte van trends en debatten in ruimtelijk beleid en
mobiliteitsbeleid

•

Je staat achter de principes van preventie, gezondheidsbevordering en duurzame
ruimtelijke planning (kernversterking, behoud van open ruimte en autoonafhankelijk wonen)

•

Je zoekt samenwerking op en kan diverse noden en verwachtingen op elkaar
afstemmen

•

Je bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld

•

Je kiest voor een gezonde levensstijl

Wij bieden je
•

Een contract van bepaalde duur van 80% tot eind 2018, met mogelijke verlenging

•

Een snelle indiensttreding

•

Een fijne job in een organisatie met maatschappelijk actuele en inspirerende
thema’s, erkend als het expertisecentrum voor gezond leven in Vlaanderen

•

Een prettige en vlotte werksfeer in een dynamisch team

•

Een voltijds contract van onbepaalde duur

•

Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331), gratis woon-werkverkeer
NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques en flexibele arbeidsuren,
opleidingsmogelijkheden

Interesse?
Stuur ten laatste op 11 december je sollicitatiebrief met cv als één document in pdf-formaat

ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be met referentie
‘GPR’. Het sollicitatiegesprek gaat door op 19 december.

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij mieke.nolf@gezondleven.be, 02 460
29 33. Meer informatie over het Vlaams Instituut Gezond Leven vind je op

www.gezondleven.be.

