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Projectmanager ELZ Waasland NO en ZW 
 

1. Bij welke organisatie kom je werken? 

 

Je (M/V/X) zal deel uitmaken van een enthousiast team van programmamanager, 

populatiemanager en allround stafmedewerkers van eerstelijnszone Waasland.  

 

De eerstelijnszones zijn in Vlaanderen opgericht om de samenwerking tussen lokale 

overheden, zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood te 

faciliteren en te ondersteunen. Het doel in deze vaccinatiecampagne ?  Zoveel mogelijk 

mensen gevaccineerd krijgen.   

 

2. Wat houdt de job in? 

Je maakt deel uit van de overkoepelende werkgroep om overzicht te behouden over 
de werking van de vier Wase vaccinatiecentra.  

 
Deze boeiende opdracht houdt onder andere in: 
- Samen met het team sta je in voor het behalen van de 70% vaccinatiegraad en behoud je 

helicopteroverzicht over de werking van de vier vaccinatiecentra 

 

- Analyseren van vaccinatiedata met het oog op opvolgen vaccinatiegraad in de 

eerstelijnszone samen met de populatiemanagers 

o samenwerken met lokale actoren voor het aanleveren en interpreteren van de 

nodige data, 

o identificatie en detectie van gebieden/doelgroepen waarbij de vaccinatiegraad 

achterloopt op het beoogde cijfer 

 

- Planning van medisch personeel aan de hand van een planningstool samen met de 

populatiemanagers 

 

- Coördinatie van thuis-/mobiele vaccinatie waar aangewezen, in samenwerking met 

programmamanager en HR manager van het vaccinatieteam 

 

- Je staat medische medewerkers te woord voor al hun vragen. 

 

3. Wie zoeken we? 

Je beschikt over een universitair of hogeschooldiploma, of je hebt gelijkwaardige 

competenties opgebouwd door ervaring. 

Nuttige ervaring in de sector (bij voorkeur binnen het Waasland) is een pluspunt.   

Een goede kennis van het brede zorg- en welzijnslandschap en de regelgeving m.b.t. 

eerstelijnszorg, welzijn en lokaal sociaal beleid is noodzakelijk. 

Je werkt klant- en resultaatgericht. Je bent creatief, een vaardige organisator en verbindend 

communicator. 
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Belangrijke eigenschappen en attitudes zijn: 

- Je bent én een teamspeler én zelfstandig werker. 

- Je bent betrokken, geëngageerd en geïnteresseerd. 

- Je bent flexibel en stressbestendig. 

- Je beschikt over sterke communicatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) 

en een proactieve houding. 

- Je hebt een correcte deontologische ingesteldheid. 

Als projectmanager kan je vlot met de courante ICT pakketten en software overweg. 

4. Wat bieden we? 

 

Je krijgt een boeiende job in een dynamische omgeving en in een aangename werksfeer, waar je al 

je talenten kan inzetten en verder ontwikkelen. 
 
Je tewerkstelling kan zowel op fulltime- als op 4/5-basis. Je kan werken op zelfstandige basis of onder 
een contract bepaalde duur tewerkgesteld worden. 

Je tewerkstelling kan onmiddellijk ingaan. 

 

5. Heb je interesse? 

Schrijf je in tot en met 10 mei 2021 via mail naar elke.van.broeck@elzwaasland.be met een 
kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. Jo DE CUYPER, Voorzitter, Eerstelijnszone 
Waasland Zuid-West en als onderwerp ‘vacature Projectmanager’. 
 
We vragen om in de motivatiebrief ook te beschrijven over welke troeven je beschikt die je in 
deze functie kan inzetten. Besteed hierbij extra aandacht aan de omschrijving van je 
(eventuele) relevante ervaring. 
 
Op basis van CV en motivatiebrief worden weerhouden kandidaten uitgenodigd op een 
mondeling gesprek op vrijdag 12 mei vanaf  19u te Beveren-Waas. 
 

Voor meer inlichtingen kan je op het bovengenoemde e-mailadres terecht, mits ook hier de 
vermelding ‘vacature Projectmanager’ als onderwerp. Je kan ook rechtstreeks contact 
opnemen met de coördinator, Elke Van Broeck (0499 75 82 31). 
 
De Eerstelijnszone Waasland vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, 
seksuele voorkeur of afkomst. 
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