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Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw staat in voor de uitbouw van de 

palliatieve zorg in de regio door palliatieve zorg toegankelijk te maken voor iedereen en te streven 

naar een optimale ondersteuning en samenwerking met alle betrokkenen om de patiënt en zijn 

familie te begeleiden in de laatste levensfase. 

Voor de werking van het netwerk zijn we op zoek naar een: 

 

Medewerker vorming, training en opleiding 
Adjunct-coördinator (M/V) 

Contract onbepaalde duur – voltijds (38u/w) 

 

Opdrachten vorming, training en opleiding (19u/w) 

• Ontwikkelen, plannen, organiseren, geven en/of ondersteunen van sensibilisatie voor de 

bevolking en specifieke doelgroepen 

• Ontwikkelen, plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van opleidingen, 

studiedagen, symposia (al dan niet in samenwerking met externe partners) 

• Ondersteuning van diensten, organisaties en burgers 

• Organiseren en faciliteren van samenwerking in diverse settings van netwerkpartners 

• Detectie van noden en Kwaliteit van zorg 

• Leveren van input voor de operationele doelstellingen en het jaarprogramma 

 

Opdrachten adjunct-coördinator (19u/w) 

• Coördineren van de dagelijkse werking in overleg met de coördinator 

• Geeft leiding aan de medewerkers en het team en motiveert hen 

• Waakt over een de teamwerking (draagkracht, conflicthantering, burn-outpreventie, ...) 

• Bewaakt de kwaliteit van de werking  

• Verzorgt de administratieve rapportering aan de diverse overheden (jaarverslagen, 

neerleggingen, aangiftes, …) 

• Rapporteert aan de coördinator 
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Competenties en houding  

• Sterke organisatorische en administratieve vaardigheden 

• Vaardig zijn in het plannen en organiseren, bijsturen en evalueren 

• Kan vlot en duidelijk communiceren, zowel relationeel als redactionele  

• Basisprincipes van didactiek en methodiek bezitten 

• Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om personen/groepen te 

begeleiden/coachen 

• Empathisch vermogen bezitten 

• Constructief feedback kunnen geven 

• Kunnen informeren en voorlichten, gepast advies geven en deskundigheid verhogen 

• Probleemoplossend kunnen denken en resultaatsgericht kunnen werken 

• Doelstellingen in een stappenplan kunnen vertalen 

• Zelfstandig en in team kunnen functioneren  

• Kunnen werken met Office-programma’s 

 

Opleidingsniveau  

• Bachelor (maatschappelijk werk, lerarenopleiding, communicatie) 

Werkervaring  

• Ervaring met geven van opleiding en leidinggeven strekt tot aanbeveling 

Ons aanbod 

• Zeer gevarieerde en boeiende job in een sector met maatschappelijk belang 

• Verloning volgens IFIC, looncategorie 16 

• Werken in een professioneel team 

• Grote zelfstandigheid 

• Permanente bijscholing en mogelijkheid tot intervisie 

• Onmiddellijke indiensttreding mogelijk  

 

Uitgebreide functieomschrijving te bekomen op vraag. 

 

Interesse?   

Bezorg uw motivatiebrief en Curriculum Vitae vóór 21 juni 2021 aan  

Stijn Deceukelier, Coördinator, stijn.deceukelier@palnet.be 

Voor meer info: 056/63 69 50 

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen 
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