VACATURE Medewerker(s) Public Relations en communicatie
voor de Wijkgezondheidscentra in Vlaams-Brabant

1. ORGANISATIE
Wijkgezondheidscentra zijn multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidscentra die een kwalitatief,
laagdrempelig en integraal gezondheidszorgmodel voorstaan met aandacht voor
gezondheidspromotie, preventie en grote toegankelijkheid.
In Vlaams-Brabant zijn 5 wijkgezondheidscentra actief:
WGC De Ridderbuurt in Leuven www.wgcridderbuurt.be
WGC De Central in Leuven
www.wgcdecentral.be
WGC De Vaart in Vilvoorde
www.wgcdevaart.be
WGC Vierkappes in Tienen
www.wgcvierkappes.be
WGC Caleido in Leuven
www.wgccaleido.be
Zij zijn allen lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, www.vwgc.be
2. FUNCTIE-OMSCHRIJVING
Volgende opdrachten kunnen door 1 of meerdere personen gerealiseerd worden:
Opdracht ‘public relations’
- je ontwikkelt een communicatiestrategie waarmee elk wijkgezondheidscentrum zich kan versterken
in zijn profilering en waarmee het concept wijkgezondheidscentrum beter bekend wordt in de
provincie. Je verduidelijkt de verschillende communicatieniveaus en belangengroepen.
- de gezamenlijke aansturing van je opdracht gebeurt door de stuurgroep van
wijkgezondheidscentra Vlaams-Brabant waar Provincie Vlaams-Brabant en de Vereniging van
wijkgezondheidscentra deel van uitmaken
- het aanwezige materiaal omtrent missie en visie, het bestaande communicatiemateriaal en het
interne rapport ‘perceptie van wijkgezondheidscentra’ neem je als vertrekbasis
Opdracht ‘ontwikkeling communicatiemateriaal’
- je ontwikkelt een infographic die de wijkgezondheidscentra in beeld brengt als een sterk merk
- je begeleidt de verdere ontwikkeling van drukwerk en van websites van de wijkgezondheidscentra
- je creëert een communicatievorm naar patiënten, in functie van externe beeldvorming over een
wgc
- je stuurt de ontwikkeling van digitaal communicatiemateriaal aan zoals mail-handtekening,
presentaties, ...
Opdracht ‘training van medewerkers’
je organiseert een training voor medewerkers waarin zij communicatietools krijgen om te leren
omgaan met de beperkte kennis omtrent wijkgezondheidscentra en waar zij leren hoe ze
substantieel kunnen bijdragen aan een heldere beeldvorming van de wijkgezondheidscentra.
Deze training zou in maart 2018 plaatsvinden.
3. PROFIEL
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hebt notie van de sector gezondheidszorg, welzijn en/of preventie
hebt ervaring in het begeleiden van een proces omtrent communicatie
kan ideeën en adviezen vertalen naar concrete acties op korte termijn
kan goed het overzicht behouden en bent sterk in organiseren en plannen
bent onderhandelingsvaardig en diplomatisch

4. AANBOD

Freelance-contract van bepaalde duur tot 30 juni 2018, voor een deel of voor het geheel van
bovenstaande opdrachten

Urenpakket: gemiddeld 20u per maand

Startdatum: zo snel mogelijk

Vergoeding: in onderling overleg te bepalen

Werken in een enthousiast team met inzet naar samenwerking en jobvoldoening

Uurregeling: in samenspraak

Plaats van tewerkstelling: in samenspraak
5. PROCEDURE
Mail je motivatiebrief + cv naar
Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt vzw
Tav. Karin Middel
tel. 016/211 333 - karin.middel@wgcridderbuurt.be

