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OVER DE UGENT 

 

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks 

aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale 

voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de 

grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit 

Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke 

disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. 

 

 

JOUW OPDRACHT 

 

Het project heeft als doel om een betere kennis bij (kwetsbare) jongeren en jongvolwassen 

over de covid-19 richtlijnen in de hand te werken, de doelgroep te motiveren om de richtlijnen 

op te volgen, en hen te beschermen voor de negatieve effecten van een besmetting met 

covid-19. Een toename in kennis en motivatie moet uiteindelijk leiden tot een betere 

opvolging van de richtlijnen en aldus de verspreiding van het covid-19 virus tegengaan.  

 

Om dit doel te bereiken zullen we nieuwe content ontwikkelen die zal gehost worden op een 

bestaand online platform (www.watwat.be). De onderbouwing van het platform is gebaseerd 

op vier pijlers: 1) een bestaand evidence based conceptueel model voor gedragsverandering 

gerelateerd aan de covid-19 richtlijnen, 2) een bestaande en reeds ontwikkelde 

gezondheidsinterventie (MOV-E-STAR), 3) kennis omtrent en netwerken met betrekking tot 

kwetsbare jongeren en 4) vertrekken vanuit bestaande inhoud en sterke partners. 

 

Jouw takenpakket: 

- Planning en coördinatie: je belegt bijeenkomsten, maakt verslagen en communiceert met 

alle betrokken partners. 

- Je rekruteert en mobiliseert (kwetsbare) jongeren en jongvolwassenen om deel te nemen 

aan een co-creatietraject. 

- Je plant, stuurt en evalueert het co-creatietraject met (kwetsbare) jongeren en 

jongvolwassenen. 

- Je stuurt en coördineert de aanmaak van inhoudelijke en video-content (zoals vlogs) die 

via diverse sociale media (YouTube, Instagram,…) wordt verspreid. 

- Je bent verantwoordelijk voor rapportering evenals voor planning en evaluatie van de 

impact van het project.  

 

 

JOUW PROFIEL 

 

- Je hebt een diploma van Master in de klinische psychologie, gezondheidsbevordering, 

bewegingswetenschappen, sociaal werk, communicatiewetenschappen of aanverwante 

disciplines.  

- Je bent proactief ingesteld (weet van aanpakken), sociaal vaardig, kan enthousiasmeren, 

empathisch en diplomatisch, en gedreven om een complexe maatschappelijke uitdaging 

aan te gaan. 

- Je hebt affiniteit met kwetsbare jongeren en jongvolwassen. 

- Je hebt interesse voor en bent vaardig met diverse sociale media (YouTube, Facebook, 

Instagram, TikTok, Twitter…). 

http://www.watwat.be/
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- Je communiceert helder, doelgericht, snel en punctueel. 

 

ONS AANBOD 

 

- Wij bieden je een contract van bepaalde tijd voor een periode van 8 maanden (voltijdse 

aanstelling). 

- De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 2/11/2020 

- De verloning gebeurt volgens barema WM1. Meer informatie over onze salarisschalen. 

- Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed 

opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse 

betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze 

personeelsvoordelen.  

 

 

INTERESSE? 

 

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum 

(24/10/2020). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online 

toepassing worden bezorgd. 

 

Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie: 

 

- In het veld ‘Cv’: je cv 

- In het veld ‘Motivatiebrief’: je motivatiebrief  

- In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit) 

- In het veld “Andere documenten”: een referentiebrief, studieresultaten, … 

 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB. 

 

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan 

om te solliciteren. 

 

 

MEER INFORMATIE 

 

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Alexis 

Dewaele (alexis.dewaele@UGent.be, +32 (0)9/264 86 13). Let op: stuur je sollicitatie niet via 

e-mail door, maar solliciteer online.  

 

 

 

 

https://www.ugent.be/nl/vacatures/categorieen/salarisschalen
http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm
http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm
https://career012.successfactors.eu/career?company=C0000956575P&career_job_req_id=16410&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_SEARCH
mailto:alexis.dewaele@UGent.be
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