Het geestelijke gezondheidsnetwerk Emergo zoekt een:

Netwerkcoördinator (M/V/X) voltijds
Functieomschrijving
De netwerkcoördinator faciliteert de samenwerking tussen de netwerkpartners
door initiatieven te ontwikkelen ter bevordering van de geestelijke gezondheid
van volwassenen in het netwerk Emergo in de regionale zorgzone Mechelen. De
coördinatie opdracht kadert in de gemeenschapsgerichte hervorming van de
geestelijke gezondheidszorg (zie www.psy107.be).
Je volgt de afspraken en opdrachten in het netwerk op en je zorgt samen met
het de partners van het netwerkcomité voor het management van het netwerk:
- je rol is verbindend;
- als cultuurdrager hanteer en borg je de inhoudelijke visie van het netwerk;
- je ondersteunt de co-voorzitters van het netwerk en de voorzitters van de
werkgroepen in het opmaken en implementeren en het opvolgen van het
strategisch plan;
- je coacht de communicatiemedewerker, presentiemedewerker en ELPcoördinator;
- je bevordert het overleg en de efficiëntie in al de vergaderingen van het
netwerk.
Je bent de aanspreekpersoon voor de FOD Volksgezondheid. Je verwoordt wat
er leeft binnen het netwerk en je implementeert stapsgewijs verschillende
facetten van de hervorming. Je hebt regelmatig overleg met de administratie en
met de Nederlandstalige netwerkcoördinatoren. Je bent daardoor op de hoogte
van de goede praktijken van andere netwerken die je kan binnenbrengen in je
eigen netwerk.
Je bent verbindend naar de eerstelijnszones door regelmatig contact met hun
stafmedewerkers en deelname aan de relevante vergaderingen.

Profiel
- je beschikt over een masterdiploma in de humane of
gezondheidswetenschappen of een gelijkwaardige ervaring;
- je beschikt over ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg met
minimum 3 jaar beleidsmatige ervaring;
- je bent doordrongen van de herstelvisie en overtuigd van het belang van
samenwerken met (familie-)ervaringsdeskundigen;
- je beschikt over de nodige vaardigheden als leider en ondernemer en kan
innovatieve ideeën in de praktijk realiseren;
- je beschikt over een gedegen kennis m.b.t. de actoren in de (geestelijke)
gezondheids- en welzijnszorg en de partners eerstelijnsgezondheidszorg
in de regio;
- je beschikt over de nodige interpersoonlijke vaardigheden, handelt
integer en bewaakt te allen tijde je neutraliteit;
- je bent een diplomatisch onderhandelaar, gericht op het verbinden van
netwerkpartners in een omgeving met verschillende belangengroepen;
- je hebt competenties en ervaring in het coördineren van overleg met
diverse partners én met actoren uit gezondheids- en welzijnsorganisaties,
overheden, directieleden, artsen, enz.;
- je hebt kennis van project-, proces-, verander- en kwaliteitsmanagement;
- je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.
Aanbod
- een uitdagende en gevarieerde functie met ruimte voor initiatief en
verantwoordelijkheid;
- een voltijdse functie met als standplaats Mechelen of Duffel;
- werkgever is één van de geestelijke gezondheidsorganisaties uit het
netwerk;
- een contract van onbepaalde duur met verloning conform de
sectorbarema’s met overname van relevante anciënniteitsjaren en
functietoeslag;
- start van tewerkstelling: zo spoedig mogelijk
Ben je geïnteresseerd
www.netwerkemergo.be
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Mail je motivatiebrief en CV vóór 15/07/2020 naar de co-voorzitters van het
netwerk Emergo bob.cools@cggdepont.be en dirk.armee@emmaus.be.
De sollicitatiegesprekken gaan door op vrijdag 14 augustus 2020.

