Vacature Zorgtrajectpromotor, Lokaal Multidisciplinair Netwerk
Noorderkempen
Situering
- In het kader van kwaliteitsbevordering in de zorg voor chronisch zieke patiënten,
werd in 2014 een Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN Noorderkempen) opgericht.
Het gaat om een overheidsproject, ondersteund door de aangesloten
huisartsenkringen (Kalmthout, Essen-Nieuwmoer, Brasschaat, Wuustwezel-Brecht en
Kapellen).
- Het LMN Noorderkempen heeft regionale samenwerkingsverbanden met
zorgverleners uit de eerste en tweede lijn.
- Meer informatie is terug te vinden op www.zorgtraject.be en op www.zorg-engezondheid.be.
Uw functie
- U wordt een tweede zorgtrajectpromotor (m/v) voor het LMN Noorderkempen. U
werkt in nauwe samenwerking met de huidige zorgtrajectpromotor.
- U staat in voor de continuïteit van het LMN Noorderkempen in het kader van de
zorgtrajecten en chronische zorg.
- U inventariseert noden en knelpunten in de regio.
- U bent medeverantwoordelijk voor de promotie, organisatie, coördinatie en
implementatie van de zorgtrajecten en de samenwerking tussen alle zorgverleners. U
fungeert als schakel tussen de eerste lijn en de ziekenhuizen.
- U doet de opvolging omtrent de huidige zorgtrajecten en faciliteert de samenwerking
tussen de betrokken zorgverleners in de regio door overleg. U onderhoudt contacten
met de hulpverleners uit de eerste en tweede lijn. U informeert hen en motiveert
hen tot deelname van de zorgtrajecten.
- U zorgt dat de laatste wetenschappelijke informatie voor zorgverleners beschikbaar
is en dat er efficiënt gecommuniceerd wordt tussen de zorgverleners in en buiten het
multidisciplinaire team.
- U volgt bestaande projecten op rond chronische en multidisciplinaire
gezondheidszorg.
- U biedt ondersteuning bij de reorganisatie van de eerste lijn en de vorming van de
eerstelijnszones.
- U neemt initiatieven tot welslagen van het project, zoals organiseren van bijscholing,
verspreiding van informatie, ondersteuning van de website…
- U wordt ondersteund door en werkt nauw samen met een Interprofessionele
Adviesgroep, aan wie u rapporteert.

Uw profiel
- U beschikt over een wagen en bent bereid tot avondwerk.
- U hebt een masterdiploma in de medische of paramedische zorgsector. Ervaring en
kennis van de gezondheidszorg zijn een pluspunt.
- U werkt met MS-Office en bent administratief sterk en ondernemend. U bent bereid
om enkele administratieve taken op u te nemen.
- U bent flexibel, vlot in de omgang, stressbestendig en kunt zowel zelfstandig als in
een team werken.
- U bent bereid om te leren, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt
initiatief.
- U beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen en een pragmatisch en
creatief denken.
Ons aanbod
- Een 60% betrekking (met optie 80%).
- Een boeiende job van onbepaalde duur met veel variatie en menselijk contact.
- U krijgt een bediendecontract met flexibele werkuren en verplaatsingskosten worden
vergoed.
- U bent operationeel binnen de regio Kalmthout, Brasschaat, Essen, Brecht,
Wuustwezel en Kapellen, met een kantoor te Kerkendijk 1 te Kalmthout.
- U wordt ondersteund door een Interprofessionele Adviesgroep.

Interesse?
- Stuur uw CV en uw motivatiebrief voor 30/07/2017 door via mail.
- Contactpersoon: Cindy De Roeve, voorzitter LMN, de.roeve.cindy@telenet.be –
Tel: 03/344.14.01
Procedure
- Op basis van een eerste selectie van motivatie en CV, worden geselecteerden
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

