
  
  

Coördinator pool Huisbezoeker COVID19 

 Inhoudelijk medewerker Eerstelijnszone 

Westkust&Polder 

  

We zijn op zoek naar jou om samen het gezicht te vormen bij de uitbouw van een sterkte 

Eerstelijnszone Westkust&Polder. Jouw opdracht is tweeledig. Je neemt de rol van coördinator pool 

huisbezoekers op binnen het kernteam van covid-19. Naast het coördineren van de pool huisbezoekers 

werk je nauw samen met de coördinator Eerstelijnszone Westkust&Polder (zowel op inhoudelijk, 

communicatief en administratief vlak). Je onderschrijft onze visie en missie.  

“Als Eerstelijnszone werken we efficiënt samen met en voor elke persoon en zijn omgeving die in de 

zone leeft, werkt en verblijft met als doel het welbevinden en de gezondheid te optimaliseren. We 

streven naar eenvoud, transparantie en kwaliteit in de hulp-, zorg- en dienstverlening”.  

Functie  

 

1. Je coördineert de pool huisbezoekers binnen het kernteam Covid19 van de zorgraad. Je bent 

de liaison tussen medische experten, de lokale field agent en pool huisbezoekers.  

• Coördinatie pool huisbezoekers 

• Coaching en vormingsopdrachten 

2. Je vormt een tandem met de coördinator van de Eerstelijnszone Westkust&Polder, zowel op 

inhoudelijke als op vlak van communicatie en administratie. 

• Beleidsmatige opdrachten  

• Opstellen van on- en offline communicatie-uitingen zoals e-mailingen, brochures, 

flyers, presentaties, nieuwsbrief en bijhouden van website 

• Ondersteuning bij het organiseren van evenementen en bijeenkomsten 

• Uitvoeren van boekhoudkundige acties  

Competenties  

 

1. Samenwerken: actief bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat,  

2. Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden 

tot wederzijds voordeel 

3. Communicatief 

4. Coachen 

5. Zelfstandig kunnen werken 

6. Analyserend vermogen 

7. Inzicht in de omgeving 

8. Enthousiasmeren: eigen betrokkenheid op een positieve en motiverende wijze 

overbrengen op alle betrokken actoren binnen de Eerstelijnszone Westkust&Polder 

9. Nauwkeurigheid: bewaking en voortgang van gemaakte afspraken,  

10. Leervermogen: gericht zijn om nieuwe informatie, inzichten en kennis op te nemen en 

deze omzetten in de dagelijkse praktijk, interne en externe bijscholingen volgen 

11. Creativiteit: bedenken van nieuwe werkwijzen en oorspronkelijke oplossingen 

 



  
  

Coördinator pool Huisbezoeker COVID19 

 Inhoudelijk medewerker Eerstelijnszone 

Westkust&Polder 

 Wij zoeken iemand 

 

1. Je beschikt over een bachelor diploma 

2. Je hebt affiniteit met zorg en gezondheid 

3. Je voelt je thuis binnen een klein team  

4. Je houdt van afwisseling en nieuwe uitdagingen 

5. Je wil een belangrijke schakel zijn binnen het uitbouwen van een sterke Eerstelijnszone 

6. Je kan vlot overweg met Microsoft, social media, videoconference en creatieve 

communicatietools 

Competenties  

 

1. Een deeltijds contract (60%) tot 31/08/2021 met mogelijkheid tot verlenging 

2. We hopen dat je ons team kan vervoegen vanaf 16 november 2020 

3. Loon volgens pc 331, barema preventieve gezondheidszorg 

4. Extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, pc en gsm 

5. Collega, bestuursleden en partners met een open houding, ondersteunend en nabij 

6. Standplaats Sociaal Huis – Nieuwpoort  

7. Mogelijkheid tot thuiswerk 

 

Competenties  

Procedure: 

Wij verwachten een prikkelende motivatiebrief met dito cv tegen uiterlijk vóór vrijdag 30 oktober. 

Birgit.hendrikx@eerstelijnszonewestkustpolder.be  

Meer info 0468/149.805 – Birgit Hendrikx- coördinator Eerstelijnszone Westkust&Polder/teamleider 

Covid19 

Sollicitatiegesprekken week 2 november 2020 

mailto:Birgit.hendrikx@eerstelijnszonewestkustpolder.be

