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Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort biedt als positief gedreven team, vertrekkend vanuit de sterkte
van de patiënt, persoonlijke, kwaliteitsvolle en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg aan die het
welzijn van de patiënt en de wijk bevordert.
Het 49-koppig multidisciplinair team bestaat uit huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers, een diëtiste, een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg,
gezondheidspromotoren en een omkaderende equipe. We verzorgen zo’n 6.000 patiënten die qua
leeftijd, origine en sociale klasse een gezonde en boeiende mix vertegenwoordigen.
Meer informatie omtrent de visie en het concept van wijkgezondheidscentra vindt u op de website van
de vereniging van wijkgezondheidscentra www.vwgc.be

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort zoekt
een algemeen coördinator (m/v), bij voorkeur 38u/week,
onbepaalde duur
om ons bevlogen team te leiden
Functieomschrijving
Als algemeen coördinator ben je de eindverantwoordelijke van de werking van onze vzw WGC Brugse
Poort, dit in nauwe samenwerking met het bestuursorgaan.
Je ontwikkelt, implementeert en stuurt de realisatie van de missie, de visie en de werking van de vzw.

Wie zoeken we?
-

Je herkent je in onze missie en waarden en hebt voeling met en inzicht in toegankelijke en
kwaliteitsvolle eerstelijnszorg
Je bent een strategisch denker en kan een beleid ontwikkelen dat gedragen wordt door
alle medewerkers
Je hebt ervaring met het coördineren van personeels-, financieel- en operationeel beleid
Je hebt een ruime ervaring met leidinggeven, bij voorkeur in een zelf-organiserend
(multidisciplinair) team
Je bent analytisch, resultaatgericht en bezit een groot probleemoplossend vermogen
Je bent flexibel, stressbestendig en diplomatisch
Je gaat graag met mensen om, bent communicatief vaardig, kan aansturen en motiveren
en durft confronteren

Wat bieden wij?
-

Tewerkstelling van bij voorkeur 38 uur per week met een vast contract van onbepaalde duur
Verloning volgens PC 330.01, IFIC-fase 1
Maaltijdcheques en groepsverzekering
Overname van relevante anciënniteit
Een enthousiast team
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Je kernopdracht
-

Ontwikkeling en uitvoering van een overkoepelend strategisch beleid

-

Leiden van het wijkgezondheidscentrum
• Leidt de coördinatie-cel en het team
• Draagt de eindverantwoordelijkheid over het financieel beleid, het personeelsbeleid en
over de infrastructuur en de ondersteunende diensten
• Staat in voor het begeleiden van medewerkers, het team en de samenwerking tussen de
medewerkers

-

Eindverantwoordelijke bij het uitwerken van een zorgbeleid in nauwe samenspraak met de
zorgcoördinator

-

Waken over het zelf-organiserend karakter van de organisatie en bijsturen van deze graad
van zelforganisatie in samenspraak met het bestuursorgaan

-

De verankering garanderen van het centrum met het netwerk op lokaal, regionaal en Vlaams
niveau

Herken je je in dit profiel?
-

Stuur een gemotiveerd schrijven met CV naar Winnie De Roover (voorzitter bestuursorgaan)
winnie.de.roover@wgcbrugsepoort.be
Doe dit vóór 15/3/2021
Sollicitatiegesprekken en assessment zullen plaatsvinden vanaf 22/3/2021
Indiensttreding zo snel mogelijk
Inhoudelijke vragen over de functie : winnie.de.roover@wgcbrugsepoort.be
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