
Als stafmedewerker  sta je 
mee in voor het ontwik
kelen en opvolgen van de 
strategische en operatio
nele doelstellingen van het 

beleidsplan LiZa. Belangrijke 
thema’s hierin zijn de geza

menlijke zorg van de instroom 
in de zorg opleidingen (promotie 

van de zorg beroepen), professionaliseringsi
nitiatieven en initiatieven rond onderzoek en 
innovatie.

Je werkt hiervoor nauw samen met het dagelijks 
bestuur LiZa en de verschillende werkgroep 
verantwoordelijken. Naast de opvolging en on
dersteuning van de  lopende projecten neem je 
zelf het voortouw in verschillende initiatieven. 
Je gaat hiervoor in overleg met interne stake
holders (o.a. docenten, hoofdverpleegkundigen, 
zorgcoördinatoren, vormingsverantwoorde
lijken, communicatiediensten). Je bent een 
bruggenbouwer naar externe partners. 

• Je kan projectmatig werken.

• Je bent creatief in de uitwerking van projecten.

• Je kan autonoom werken en prioriteiten stellen.

• Je bezit inschattingsvermogen over de haalbaar-
heid van projecten.

• Je beschikt over voldoende verantwoordelijk-
heidsgevoel en je bent stressbestendig.

• Je kan coördineren en communiceren. Deze 
communicatie is zowel schriftelijk als mon-
deling, in je presentaties, de groepsvergade-
ringen, de contacten met medewerkers van 

de projectgroepen, het dagelijks 
bestuur en stuurgroep LiZa.

• Je legt vlot contacten 
met interne en externe 
stakeholders; je bent 
flexibel in de samenwer-
king met de drie partners. 

• Je beschikt over een masteropleiding bij 
voorkeur in het gebied van de gezond-
heidszorg

• Werkervaring in de gezondheidszorg en in 
het onderwijs is aanbevolen.

• Ontwikkelen en opvolgen 
van strategische en ope
rationele doelstellingen 
van het beleidsplan LiZa;

• Ondersteuning van de pro
motie van zorgberoepen;

• Projectmatig uitwerken van 
initiatieven vanuit de verschillende 
LiZa werkgroepen: onderwijs, onderzoek, 
innovatie en professionalisering; 

• Bijdragen aan een innovatieve cultuur en  
kwaliteitsdenken in de LiZasamenwerking;

• Begeleiden en coachen van medewerkers in 
het behalen van concrete doelstellingen;

• Ondersteunend en in samenwerking met de 
communicatiediensten werken aan de bran
ding van LiZa;

• Je rapporteert aan het dagelijks bestuur en 
de stuurgroep LiZa. 

FUNCTIE- 
OMSCHRIJVING TAKEN

PROFIEL OPLEIDING

VACATURE STAFMEDEWERKER LiZa 
(opdracht van 50%-tewerkstelling voor 2 jaar )

HBO Verpleegkunde Genk, UCLL Programma gezondheidszorg en het Ziekenhuis Oost- 
Limburg zijn samen op zoek naar een stafmedewerker voor de verdere concretisering van 

hun samenwerkingsverband LiZa.
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MEER INFORMATIE
Voor bijkomende informatie over de functie kan je terecht bij 

Kurt Surmont (kurt.surmont@zol.be) , Christien Vranken 
(christien.vranken@verpleegopleiding-genk.be) of  

Lieve Haumont (lieve.haumont@ucll.be)  

AANBOD
Het gaat over een tijdelijke  

opdracht van 50%. 

Een gevarieerde en verantwoordelijke 
functie met veel ruimte voor initiatief. 
Ideaal voor hij of zij die nood heeft aan 

een stevige uitdaging voor een be-
perkte periode.

Het contract zal bij één (of meerdere) 
partners worden geconcretiseerd.

Een salaris op masterniveau. 

De functie staat vanaf heden open
voor zowel interne als externe  

kandidaten. 
PERIODE AANSTELLING

Aanstelling in deze functie voor een  
periode van minimum 2 jaren.

Start: bij voorkeur 1 september 2018

SOLLICITEREN
Stuur je motivatiebrief en je 
curriculum vitae via mail aan 

peter.hermans@zol.be (personeels-
directeur, ZOL) met vermelding van  

de functie. 

Je kandidatuur bereikt ons  

uiterlijk op 16/08/2018.

  
Het sollicitatiegesprek zal  

plaatsvinden op 23/08/2018

Je kan rekenen op een discrete behandeling van 
 jouw kandidatuur.
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