Vacature: Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (startbaan - m/v) voor de
POD Maatschappelijke Integratie
Voltijds – bepaalde duur (4 maanden) - Minimum aanvangswedde: 36.021,72 EUR (bruto jaarsalaris)
Solliciteren via CV en motivatiebrief aan mi.hrm@mi-is.be

Functieomschrijving
De methodologie Ervaringsdeskundigen wil de toegang verbeteren tot de fundamentele sociale
rechten door de visie van ervaringsdeskundigen die in armoede of sociale uitsluiting hebben geleefd,
te integreren in de federale overheidsdiensten.
Je werkt mee aan het pilootproject dat tot doel heeft de toegang tot de gezondheidszorg te
verbeteren.
In dit kader voer je deze taken uit:
-

Je ondersteunt een efficiënte werking van het team van de ervaringsdeskundigen
Je volgt het werk en het netwerk op van de ervaringsdeskundigen in Gent en Brussel en met
alle partners van het project
Je evalueert de noden met betrekking tot communicatie en synergie om de toegang tot de
zorg van kwetsbare personen te vereenvoudigen.
Je maakt een boordtabel op van het project, die je ook opvolgt.
Je bereidt tussentijdse verslagen en de eindevaluatie voor van het project, die je ook
voorstelt.
Je werkt een communicatiemiddel uit voor alle partners van het project (bv. nieuwsbrief).

In het algemene kader van de dienst:
-

-

-

creëer je en onderhoud je de samenwerkingen met andere administraties (opvolging van de
integratie van de methodologie en van de ervaringsdeskundigen in de
administraties/partnerdiensten, een partnerschap invoeren tussen de detacheringsdienst, de
ervaringsdeskundige en het coördinatieteam, ...)
creëer je en onderhoud je een uitgebreid netwerk met de organisaties armoedebestrijding,
de onderwijsinstellingen die sociaal actief zijn of armoede bestrijden en aanspreekpunten in
verband met armoedebestrijding en/of het project ervaringsdeskundigen
voer je ondersteunende administratieve taken uit zoals het schrijven van verslagen en het
versturen van uitnodigingen.

Meer informatie over de methodologie Ervaringsdeskundigen is de vinden in onze gids, boek en film.
10 jaar ervaringsdeskundigen: de film
Boek "Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting"
Gids "Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting"

Profiel
Deze vacature wordt ingevuld via een startbaanovereenkomst. Hierdoor mag je niet ouder zijn dan
26 jaar om in aanmerking te komen voor deze job. Het contract neemt automatisch einde op de
laatste dag van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt.
Je dient op het moment van aanwerving over een masterdiploma te beschikken:
-

Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen
Studiegebied Sociale gezondheidswetenschappen
Studiegebied Gezondheidszorg
Studiegebied Politieke en sociale wetenschappen

Personen die afstuderen eind juni of begin juli 2016 komen ook in aanmerking voor deze vacature.
Indien nodig kan in dit geval een latere startdatum afgesproken worden.
Persoonsgebonden competenties
Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende
conclusies.
Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de
beslissingen uit te voeren.
Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan
de oplossing van conflicten tussen collega's.
Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert
hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert
vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door
je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en
kennis eigen te maken.
Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid
op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Je erkent de kwaliteiten van je medewerkers, stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen
verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.
Je identificeert de juiste externe partners voor de organisatie via formele en informele netwerken en
bouwt strategische samenwerkingsverbanden met hen uit.

Talenkennis
NEDERLANDS (zeer goed)
Werkervaring
Geen ervaring vereist
Aanbod
Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (4 maanden) als attaché (niveau A) met
de bijhorende weddeschaal NA11.
Minimum aanvangswedde: 36.021,72 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index,
reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Voordelen
-

uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
mogelijkheid voor een fietsvergoeding
allerlei sociale voordelen
gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
glijdende werkuren in een 38-uren week
mogelijkheid tot telewerk
26 dagen verlof per jaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale
overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
Contract
Startbaan - voltijds
Contract van bepaalde duur - vanaf 1 juli 2016 tot 31 oktober 2016
Vermoedelijke startdatum: vanaf 1 juli 2016
Plaats tewerkstelling
POD Maatschappelijke Integratie Koning Albert II Laan 30 1000 BRUSSEL
Waar en hoe solliciteren?
Solliciteren voor deze functie kan door een mail met motivatie en recent CV te sturen naar
mi.hrm@mi-is.be
Aan de hand van de motivatiebrief wordt uw motivatie geëvalueerd en wordt u al dan niet
uitgenodigd voor het selectie-interview.
Aan de hand van een selectie-interview zal een jury bepalen of u over de vereiste generieke en
technische competenties beschikt. Eveneens zal tijdens dit gesprek uw motivatie en uw affiniteit met
de inhoud van de functie worden geëvalueerd.
De selectiegesprekken zullen doorgaan op 27 juni 2016 in de voormiddag.
Solliciteren met CV en motivatiebrief kan tot en met 22 juni 2016.

