
 

   
 

LOGO Kempen vzw (lokaal gezondheidsoverleg) is een regionaal netwerk rond 
gezondheidspromotie en ziektepreventie en is op zoek naar: 

 
Projectmedewerker  m/v/x  

 
Periode september – december 2021 ( min. 80% tewerkstelling )  

 
 Logo Kempen vzw (lokaal gezondheidsoverleg) is een regionaal netwerk rond gezondheidspromotie 
en ziektepreventie. ‘Logo’ staat letterlijk voor lokaal gezondheidsoverleg.  Logo Kempen coördineert 
een regionaal gezondheidsnetwerk waarbij lokale besturen, onderwijs, zorgorganisaties, partners, 
terreinwerkers en gezondheidsprofessionals samen werken aan de uitvoering van het Vlaams 
preventief gezondheidsbeleid en de gezondheidsdoelstellingen. Een gezonde Kempen, gezond gedrag 
en een gezonde leefomgeving, dat is onze opdracht. 
 
 

Je werkterrein  
 

• Je werkt mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen 

• Je ondersteunt de stafmedewerkers in hun dagdagelijkse werking bij bepaalde projecten, 
event, campagnes,… Enkele voorbeelden van mogelijke campagnes die je ondersteunt: 

o Praktische ondersteuning van de stafmedewerker geestelijke gezondheid tijdens de 
10-daagse van de geestelijke gezondheid in oktober 

o Uitwerken materialen box Gezond op Kamp 
o Uitrol en communicatie rond Gezonde Publieke Ruimte  
o …. 

• Je maakt deel uit van de multidisciplinaire werking van Logo Kempen  

 
Profiel: 

• Minimaal beschikken over een bachelordiploma    

• Goed in team maar ook zelfstandig kunnen werken 

• Beschikken over didactische en educatieve kwaliteiten in het werken met groepen is een 
pluspunt  

• Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 

• Je kan op constructieve wijze omgaan met stresserende situaties  

• Je bent vertrouwd met de gangbare softwaretoepassingen (Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook… ) en elektronische communicatiemiddelen  

• Over eigen wagen en rijbewijs beschikken voor dienstverplaatsingen 
 

Wij bieden:  

• Een minimale tewerkstelling van 80% in de periode september tot en met december 2021.  

• Bezoldiging volgens  barema MV 1 ( bachelor niveau ) van het paritair comité 331   

• Maaltijdcheques  ( 7 € )  

• Een boeiende en  afwisselende job in een klein maar dynamisch team met een aangename 
werksfeer  

• Tewerkstellingsplaats te Turnhout 



 

   
 
 

 
Sollicitaties (motivatiebrief en CV) voor  20 augustus 2021  richten aan: 
Vzw Logo Kempen t.a.v. de voorzitter Pierre Goor  
Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout of per mail: wim@logokempen.be   
Meer info op  www.logokempen.be of bellen naar 014/44/08/34 
 
 Selectiegesprekken zullen doorgaan vanaf einde augustus – begin september 2021  op een later 
bepaalde datum op het kantoor van Logo Kempen vzw te Turnhout. Kandidaten die worden 
weerhouden worden de laatste week van augustus 2021 gecontacteerd.  
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