
 

Vormings- en projectmedewerker  (80% -100 %) 
 
Het palliatief netwerk arrondissement Turnhout (PNAT vzw), is één van de 15 netwerken palliatieve 
zorg in Vlaanderen. Een palliatief netwerk is een samenwerkingsverband rond palliatieve zorg tussen 
verschillende zorgverleners en zorgvoorzieningen in een bepaalde regio. Het netwerk biedt advies, 
informatie, ondersteuning en coördinatie aan alle zorgverleners die met palliatieve zorg te maken 
krijgen. Voor de uitbreiding van het team zijn we op zoek naar een nieuwe medewerker. 

Functiebeschrijving 
 
Binnen de opdrachten die de overheid aan een netwerk voor palliatieve zorg oplegt, neemt de 
medewerker  zijn/haar rol op in volgende domeinen:  

 Vorming organiseren (opstellen vormingskalender, studiedagen) en geven aan hulpverleners  
 Informatie verschaffen met betrekking tot palliatieve zorg en zorg aan het levenseinde aan het 

brede publiek (sensibilisering) op diverse manieren : lezingen, update website enz. 
 Uitwerken en opvolgen van nieuwe projecten door het netwerk binnen de regio  
 Verwerken van registratiegegevens 
 Uitbouw documentatiecentrum 

 

Je profiel  
 

 Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma bij voorkeur in de gezondheids- of sociale sector 
 Vereiste vaardigheden eigen aan deze opdracht : zelfstandig werken, flexibiliteit, sterke 

communicatievaardigheden, teamgerichtheid en creativiteit. 
 Kennis van palliatieve zorg is zeker een meerwaarde  
 Ervaring in het geven van vorming wordt gezien als een pluspunt 
 Het werk binnen een netwerk palliatieve zorg vraagt een grote interesse in de zorg rond het 

levenseinde in al haar facetten, de bereidheid tot permanente bijscholing en opvolgen van 
maatschappelijke tendensen 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs en een wagen 

Ons aanbod  
 

 Een afwisselende en uitdagende job binnen een klein dynamisch team  
 Aanvang : af te spreken in onderling overleg 
 Contract van onbepaalde duur (80-100 %) 
 Verloning volgens PC 330 

Solliciteren 
                                                                                                                                                                                   

 Solliciteren (Brief en CV) kan tot 5 september 2019 naar PNAT vzw 
 t.a.v. Guy Hannes, coördinator  – stationstraat 60-62       2300 Turnhout 

 Selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 11 sept (vm) en woensdag 18 sept (nm) 
 Meer info : guy.hannes@pnat.be of 014 / 43 54 22 
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