Vacature: Stafmedewerker Beleid en Onderzoek
Elke 17 minuten krijgt iemand het. 1 op 10 Belgen heeft het nu al. In 2040 zal 1 op 8 Belgen het hebben. 1 op 3
personen die het heeft weet het zelfs niet.
Daarom informeert, connecteert en mobiliseert de Diabetes Liga iedereen die met diabetes geconfronteerd
wordt. Samen met personen met diabetes, hun omgeving, de zorgverleners, onze leden, onze vrijwilligers, …
streven we, als onafhankelijke organisatie, naar een kwaliteitsvol leven voor mensen met diabetes.
Om deze doelstellingen te bereiken en de organisatie verder uit te bouwen zoekt de Diabetes Liga een gedreven:
Stafmedewerker Beleid en Onderzoek
Heb jij ervaring met beleids- of onderzoekswerk? Wil je expertise omtrent diabetes omzetten in concrete acties
en beleid? Dan is onderstaande vacature wellicht iets voor jou!
Jouw functie:
Je vertolkt een proactieve en prominente rol binnen het Vlaamse zorglandschap. Zo zetten we diabetes hoger op
de beleidsagenda en brengen we diabetes sterker onder de publieke aandacht; onderbouwd door het opzetten
van noodzakelijke acties op het vlak van beleid en onderzoek.
•
•
•

•
•
•
•
•

Je denkt strategisch mee en neemt de nodige acties om diabetes hoger op de beleidsagenda te plaatsen.
Je bouwt de relatie met de overheid en andere actoren (zoals vakverenigingen, scholen, …) binnen het
diabeteslandschap verder uit.
Je bent inhoudelijk expert en kan vlot wetenschappelijke informatie vertalen in patiëntgerichte publicaties.
Daarnaast bewaak je samen met de collega’s van het Kenniscentrum ons inhoudelijk verhaal. Je bent op de
hoogte van alles wat er beweegt in het diabeteslandschap, nationaal maar eveneens internationaal en je
volgt de wetenschappelijke literatuur nauwgezet op.
Je zorgt dat de expertise van de organisatie op peil blijft en je onderhoudt hiervoor ook nauwe contacten
met het zorgveld en experten op het terrein.
Je neemt een trekkersrol op binnen de realisatie van een nationaal Diabetesplan.
Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het Diabetes Liga Onderzoeksfonds.
Je bent hoofdredacteur van het Vlaams Tijdschrift voor Diabetologie.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur.

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring met onderzoek en beleid binnen de gezondheidssector, idealiter in een soortgelijke functie.
Daarenboven wil je je inhoudelijk verdiepen in diabetes.
Je bent wetenschappelijk kritisch en kan zelfstandig informatie beoordelen.
Je bent communicatief vaardig en past je communicatie vlot aan in functie van verschillende doelgroepen of
gesprekspartners. Je beschikt over de nodige durf om een netwerk / draagvlak te creëren binnen én buiten
onze organisatie, wat je toelaat om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.
Je bent creatief, innovatief en houdt ervan om complexe vraagstukken op een gestructureerde en heldere
manier over te dragen naar anderen. Je bent qua teamdynamiek een ‘trekker’ die graag nieuwe initiatieven
op poten zet.
Je bent dé inhoudelijke vertegenwoordiger / expert van de Diabetes Liga.
Je bent een uitstekende organisator, met oog voor continue verbetering en hebt een resultaatgerichte
ingesteldheid.
Je werkt zeer vlot met PC en MS-Office.

Ons aanbod:
•
•
•
•

Je werkt in een dynamisch team en omgeving.
Een boeiende, gevarieerde functie met ruimte voor initiatief en creativiteit binnen een organisatie in volle
groei.
Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur – startdatum zo snel mogelijk.
Een marktconforme verloning, alsook extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatie- en
groepsverzekering, eindejaarspremie, flexibel uurrooster en ADV dagen).

Plaats tewerkstelling:
•

Diabeteshuis, Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent

Interesse om deel uit te maken van ons dynamisch en enthousiast team?
Stuur je CV en motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert) ten laatste op 21 september
naar Sandrijn Laureys, Manager Dienstverlening, Personeel en Vrijwilligers (sollicitaties@diabetes.be). Het 1ste
kennismakingsgesprek gaat door op donderdag 1 oktober 2020.
Neem zeker ook een kijkje op www.diabetes.be

