Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
zoekt een

Stafmedewerker (50%)
Wie zijn wij?
Om valincidenten bij ouderen te voorkomen, werd in 2008 het Expertisecentrum Val- en
fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) opgericht. De werking van het EVV verloopt in samenwerking
met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en verschillende partners die de thuissetting en
woonzorgcentra vertegenwoordigen. De opdrachten situeren zich binnen vier resultaatsgebieden
rond het thema val- en fractuurpreventie bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in een
woonzorgcentrum verblijven:
- Het aanbieden van informatie, documentatie en advies.
- Het ontwikkelen van methodieken en materialen die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
- De disseminatie van methodieken en materialen.
- Het ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van
deskundigheidsbevordering.
Voor meer informatie, zie www.valpreventie.be.

Jobinhoud
Als stafmedewerker van het EVV:
- ben je verantwoordelijk voor de algemene communicatie van het EVV. Dit houdt onder meer
in:
o beantwoorden van helpdeskvragen
o continu actualiseren van de website www.valpreventie.be
o vertegenwoordigen van het EVV op sociale media (Facebook, Twitter, …)
- ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen, verspreiden en implementeren van
methodieken en materialen;
- werk je diverse inhoudelijke taken uit zoals bijvoorbeeld het updaten van praktijkrichtlijnen;
- ben je verantwoordelijk voor bepaalde werkpakketten: hierbij leid je vergaderingen, breng je
schriftelijk en mondeling verslag uit en volg je de vooruitgang op;
- schrijf je (wetenschappelijke) publicaties uit;
- werk je mee aan algemene opdrachten van het EVV waaronder:
o geven van presentaties en/of vormingen
o uitschrijven van het jaarplan en de begroting
o uitschrijven van het jaarrapport

Jouw profiel
De kandidaat:
- heeft een universitair diploma in de (para)medische wetenschappen, met
wetenschappelijke anciënniteit van maximum 2 jaar;
- is wetenschappelijk ingesteld en heeft een goed analyse- en organisatievermogen;

een
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-

heeft ervaring met het opzoeken in wetenschappelijke databanken (bv. Pubmed, Embase,
Psycinfo, …);
heeft interesse in het thema valpreventie en de doelgroep ouderen;
beschikt over sterke redactionele vaardigheden en heeft een vlotte pen;
kan vlot werken met Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook;
kan zowel zelfstandig als in multidisciplinair team werken;
is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (Nederlands – Engels);
heeft een grote verantwoordelijkheidszin;
is flexibel en stressbestendig;
streeft naar nauwkeurigheid en orde in het werk;
is beschikbaar voor een halftijdse functie met ingang vanaf 15 januari 2018.

Volgende ervaringen zijn een pluspunt:
- ervaring in het coördineren of leiden van groepen/projecten
- ervaring m.b.t. de doelgroep ouderen of het thema valpreventie

Het EVV biedt je
-

-

een gevarieerde, uitdagende functie met ruime verantwoordelijkheden;
een aangename werkomgeving die openstaat voor eigen initiatief en creativiteit;
een enthousiast team van stafmedewerkers;
een leerrijke ervaring met tal van netwerken in de gezondheidszorg;
een contract voor 50% van bepaalde duur (start één jaar met kans op verlenging);
als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven, een barema assistent (43)
plus bijkomende voordelen
(zie meer info op http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/academic-info);
flexibele werkuren in overleg met voorzitter en collega stafmedewerkers (bij uitzondering
vastgelegde afspraken zoals permanentie, vergaderingen, …);
de nodige begeleiding om de functie goed uit te oefenen.

Sollicitatie
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 10 december 2017 door je cv en motivatiebrief te sturen
naar
expertisecentrum@valpreventie.be. Je wordt persoonlijk gecontacteerd voor de
selectiegesprekken.
Meer info via expertisecentrum@valpreventie.be of telefonisch op het nummer 016/320051.

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
KU Leuven, Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde
Kapucijnenvoer 35 blok d bus 7001, 3000 Leuven
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