Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen verbindt actoren uit
diverse sectoren om te komen tot gemeenschappelijke visie op geestelijke gezondheidszorg
(GGZ). Vanuit deze gedeelde visie bouwen de partners samen aan het meest passende
aanbod i.f.v. de geestelijke gezondheid van inwoners binnen het werkingsgebied, i.c. MiddenWest-Vlaanderen. Het netwerk heeft, volgens een overeenkomst met het RIZIV, de opdracht
om de eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg uit te werken en te organiseren.
Om deze boeiende opdracht mee uit te voeren, zoeken we:

PROJECTMEDEWERKER KWADRAAT (M/V)
38/38
OPDRACHT
De projectmedewerker ondersteunt de lokale coördinator in zijn opdracht, m.n. de uitrol van
de psychologische functies in de eerste lijn. De projectmedewerker staat in voor de
operationele werking en opvolging, in nauwe samenwerking met en onder supervisie van de
lokale coördinator en de netwerkcoördinator
Je ondersteunt, rapporteert aan en volgt de stuurgroep op, die instaat voor het project.
De projectmedewerker
• staat in voor het ondersteunen van de implementatie van de eerstelijns en
gespecialiseerde psychologische zorg, die aangeboden wordt door geconventioneerde
klinisch psychologen en/of orthopedagogen. En dit volgens de overeenkomst die het
netwerk heeft afgesloten met het RIZIV.
• ondersteunt het ontwikkelen van aanbod binnen Surplus².
• staat in voor de administratieve opvolging van taken, die essentieel verbonden zijn met de
terugbetaling psychologische zorg en Surplus².
PROFIEL
• Verwachtingen:
▪ Je hebt een vlotte communicatiestijl.
▪ Je hebt ervaring en deskundigheid in het opnemen en uitvoeren van administratieve
opdrachten.
▪ Je werkt graag en goed met de computer en je bent vertrouwd met het werken met
data en softwaretools.
▪ Je bent in staat om te gaan met een divers takenpakket en dit zelfstandig uit te voeren.
▪ Je werkt kwaliteitsvol en resultaatsgericht.
▪ Je bent stressbestendig.
• Voorwaarden:
▪ Je beschikt minstens over een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring.
▪ Je beschikt over een wagen i.f.v. uitvoeren werkopdrachten.
• Pluspunten
▪ Ervaring met het creëren van informatieve en creatieve ‘content’ voor diverse
communicatiekanalen (nieuwsbrief, sociale media, mailing).
▪ Affiniteit met of kennis van de (geestelijke) gezondheidszorg.

WE BIEDEN…
• Voltijds contract van onbepaalde duur.
• Een aantrekkelijk loon volgens barema IFIC 14.
• Vorming en intervisie in het kwaliteitsvol uitvoeren van de taken.
• Een werkomgeving waarin je verantwoordelijkheid en autonomie krijgt.
• Een standplaats (uitvalbasis) te Roeselare.
• Onmiddellijke indiensttreding.

Functieprofiel op te vragen via: www.netwerkkwadraat.be/vacatures
Bijkomende informatie aangaande de inhoud van de functie:
www.elpkwadraat.be en www.surpluskwadraat.be
Voor vragen en verduidelijking;
Hanna De Baecke, lokale coördinator, 0468 28 27 20
Motivatiebrief en C.V. versturen, voor 17 oktober, naar:
kwadraat@netwerkkwadraat.be

