OMSCHRIJVING VAN DE VERENIGING

Het Patient Expert Center vzw leidt patiënten op tot
"patient experts" in samenwerking met de
deelnemende patiëntenorganisaties en coördineert
de inzet van patient experts in de interactie met de
verschillende professionele stakeholders.

TWEETALIGE
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER/STER

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Coördinatie van de activiteiten van de vzw op het
vlak van de organisatie van de opleidingen en het
coördineren van patient expert opdrachten.

PATIËNTEN OPLEIDING
- Contactpersoon zijn voor de patiënten organisaties,
lesgevers en patiënten
- Ondersteuning bieden bij de aanmaak en het upto-date houden van het opleidingsprogramma.
- Al het lesmateriaal verzamelen dat nodig is voor de
opleiding
- Logistiek begeleiden van de opleidingen, zoals het
organiseren van vergaderingen/bijeenkomsten
- Verwerken van de testen en feedback van de
cursisten
PATIËNTEN EXPERTISE
- Volledige administratieve opvolging van patient
expert opdrachten waaronder het opstellen en
versturen van offertes en facturen
Je rapporteert aan de Voorzitter van de Raad van
Bestuur van het Patient Expert Center vzw.
JOUW PROFIEL

CONTACT INFORMATIE
Stuur je CV en motivatiebrief
naar
info@patientexpertcenter.be.
We zijn benieuwd naar jouw
reactie!

- Je hebt een Bachelor diploma
- Je bent tweetalig (NL/FR) met een goede kennis
van het Engels
- Je hebt enkele jaren ervaring in een gelijkaardige
coördinerende functie
- Je bent goed georganiseerd en gaat nauwgezet te
werk
- Je hebt zin voor initiatief en goede sociale
vaardigheden

BIJKOMENDE VERWACHTE
VAARDIGHEDEN

TWEETALIGE
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER/STER

- Zelfstandig kunnen werken : prioriteiten bepalen,
overleggen, problemen oplossen, keuzes maken
- Stressbestendigheid: ook onder druk
gestructureerd en accuraat kunnen werken
- Samenwerken
- Ervaring in werken met vrijwilligers en goede
schriftelijke communicatie zijn een pluspunt
ONS AANBOD

- Deeltijdse job op zelfstandige basis
- De mogelijkheid tot thuiswerk
- Een stimulerende omgeving en maatschappelijk
zinvol werk

CONTACT INFORMATIE
Stuur je CV en motivatiebrief
naar
info@patientexpertcenter.be.
We zijn benieuwd naar jouw
reactie!

