VACATURE
Intergemeentelijke preventiewerker gezondheid (C1 - C3)
20 februari 2020
DVV Midwest zoekt voor vier gemeenten een intergemeentelijke preventiemedewerker gezondheid. Je wordt
tewerkgesteld in Ingelmunster, Izegem, Oostrozebeke en Lendelede. Draag je gezondheid hoog in het vaandel?
Wil je meewerken aan een optimaal preventief gezondheidsbeleid? Hou je van een divers takenpakket? Werk
je graag voor meerdere besturen? Hou je ervan om zelfstandig te werken maar ben je ook een teamspeler?
Blink je uit in begeleiding en ondersteuning van diverse projecten en het opzetten van campagnes? Kun je
collega’s en partners enthousiasmeren om eenzelfde houding aan te nemen? Dan ben jij de persoon die we
zoeken!
De dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest is een recent opgerichte streekintercommunale voor de 16
besturen in de regio Midden-West-Vlaanderen. We zijn een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen
16 lokale besturen en WVI met als belangrijkste doel de deelnemende besturen en de regio te versterken door
intergemeentelijke samenwerking om zo de bestuurskracht te verhogen.
Voor onze partners Ingelmunster, Izegem, Oostrozebeke, alsook bestuur Lendelede gaan we op zoek naar een
dynamische intergemeentelijke preventiemedewerker gezondheid. Jouw kerntaken zijn meewerken aan een
optimaal lokaal preventief gezondheidsbeleid voor de gemeenten Izegem, Lendelede, Oostrozebeke en
Ingelmunster. Daarnaast ben je trekker en katalysator voor initiatieven rond gezondheid binnen de lokale
context.

1

Functiebeschrijving

In bijlage vind je de functiebeschrijving voor intergemeentelijke preventiewerker gezondheid. De plaats van
tewerkstelling is het gemeentehuis te Ingelmunster, Izegem, Oostrozebeke en Lendelede. De standplaats is het
streekhuis te Roeselare, Spanjestraat 141/2.

2

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
 Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs of
gelijkwaardig door ervaring en/of bijkomende opleiding (aan te tonen in motivatienota).
 Je beschikt over minstens 3 jaar relevante ervaring.
 Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen.
 Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Het passende
gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat moet worden
voorgelegd.
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Ons aanbod
 We bieden je een 4/5 tewerkstelling in een contract van onbepaalde duur. Deze tewerkstelling kadert
binnen een besluit van de Vlaamse Regering waarbij momenteel subsidies voorzien worden tot 31
december 2024. Dit kan verlengd worden afhankelijk van de beslissingen van de Vlaamse Regering.
 De verloning is volgens de rechtspositieregeling van DVV Midwest op niveau C1 - C3.

Overzicht weddeschaal C1 - C3:
Salarisschalen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

C1
1.927

C2
2.027

C3
2.262

2.013
2.013
2.098
2.098
2.176
2.176
2.262
2.262
2.347
2.347
2.432
2.432
2.518
2.518
2.603
2.603
2.688
2.688
2.774
2.774
2.859
2.859
2.937
2.937
3.023
3.023
3.122

2.105
2.105
2.191
2.191
2.276
2.276
2.361
2.361
2.447
2.447
2.532
2.532
2.617
2.617
2.703
2.703
2.788
2.788
2.873
2.873
2.952
2.952
3.037
3.037
3.122
3.122
3.243

2.354
2.354
2.439
2.439
2.525
2.525
2.617
2.617
2.703
2.703
2.795
2.795
2.880
2.880
2.966
2.966
3.058
3.058
3.144
3.144
3.236
3.236
3.321
3.321
3.407
3.407
3.528

In deze tabel worden de geïndexeerde bruto maandlonen weergegeven per weddetrap (afhankelijk van
relevante anciënniteit). Na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstige evaluatie wordt
doorgestroomd naar schaal C2. Na ten minste 18 jaar schaalanciënniteit in C1 en C2 en een gunstige evaluatie
wordt doorgestroomd naar schaal C3.
 Ervaring relevant voor de functie, wordt volledig in rekening gebracht bij de toekenning van geldelijke
anciënniteit.
 Flexibel werkrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 De nodige IT-werkmiddelen worden voorzien zoals een smarthphone met abonnement en laptop.
 Mogelijkheid tot telewerk.
 Ruime opleidingsmogelijkheden.
 Maaltijdcheques van € 5,5 per gewerkte dag.
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 Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van het aantal jaar in dienst bij DVV Midwest
en de tewerkstellingsbreuk).
 Een hospitalisatieverzekering.
 Een tweede pensioenpijler.
 Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 Een fietsvergoeding.
 Een eindejaarstoelage.
 Vakantiegeld.

4

De aanwervingsprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn.





Kandidaatstelling is mogelijk van 20 februari 2020 tot 13 maart 2020.
Op basis van het cv en motivatiebrief worden kandidaten al dan niet uitgenodigd.
Je dient te voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.
Je dient te slagen voor het schriftelijk examen. Het schriftelijk examen gaat door op 21 maart 2020 in
zaal Meilief, Korenmarkt 10 te Izegem.
 Je dient te slagen voor een mondeling examen met een jury. Het mondeling examen gaat door op
21 april 2020 in het Sociaal Huis, Oostrozebekestraat 6 te Ingelmunster.
 Je dient te slagen voor een competentiemeting. Dit gaat door op 23, 24, 25 april 2020.
Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur van DVV Midwest in zitting van 28
april 2020 (vermoedelijke datum) één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur in de graad van C1 –
C3.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar. Alle geslaagde of geschikt bevonden
kandidaten die niet meteen worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen; gerangschikt in
volgorde van hun resultaat.

5

Kandidaatstelling

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, dienen ons uiterlijk te bereiken op 13 maart 2020. Deze wordt gericht
aan:
Dienstverlenende vereniging Midwest
T.a.v. Saskia Verriest
Algemeen directeur
Spanjestraat 141/2
8800 Roeselare

Of aan dvv-midwest@midwest.be
Je ontvangt feedback over je deelname na afsluiten van de procedure.
Meer informatie en een loonsimulatie kan bekomen worden via dvv-midwest@midwest.be
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FUNCTIEPROFIEL
Intergemeentelijke preventiewerker gezondheid (C1 - C3)
Plaats in de
organisatie

Graad
Overeenkomst

Afdeling
Directe leidinggevende

DVV Midwest
Je wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin de
4 gemeenten en DVV Midwest vertegenwoordigd zijn.
___________________________________________________________________________
C1 - C3
4/5 VTE
___________________________________________________________________________

Projectomschrijving

Je werkt mee aan een optimaal lokaal preventief gezondheidsbeleid voor de gemeenten
Izegem, Lendelede, Oostrozebeke en Ingelmunster.

Functieomschrijving

1.

KERNTAKEN

 Meewerken aan een optimaal lokaal preventief gezondheidsbeleid voor de
gemeenten Izegem, Lendelede, Oostrozebeke en Ingelmunster.
 Trekker zijn en fungeren als katalysator voor initiatieven rond gezondheid binnen
de lokale context.
2.

UITVOERENDE TAKEN (NIET LIMITATIEF)

 Je gaat actief aan de slag met de diverse thema’s inzake gezondheidspromotie
vanuit het LOGO.
 Je staat mee in voor de bewustmaking en sensibilisering van de plaatselijke
inwoners naar preventieve screenings (borst- en darmkanker). Dit moet op lange
termijn een meerwaarde zijn zodat er minder burgers de ziekte laattijdig
ontdekken.
 Je organiseert bewustmakingscampagnes rond thema’s als gezonde voeding en
beweging, bewegen op verwijzing, geestelijke gezondheid, burn-out, obesitas,
sociale cohesie en eenzaamheid, gezondheid en milieu,…
 Je staat in voor de voorbereiding, organiseren en logistiek ondersteunen van
infomomenten, vormingen en opleidingen (EHBO, AED, gezonde voeding,…), zowel
overdag als ’s avonds, op vraag van het bestuur of organisaties en verenigingen op
het grondgebied van de gemeente.
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3.

BELEIDSONDERSTEUNENDE TAKEN

 Afstemming zoeken met andere beleidsdomeinen en samenwerken met andere
gemeentelijke en bovengemeentelijke diensten, overheden en andere relevante
partners.
 De preventiemedewerker gezondheid is het aanspreekpunt en de motivator voor
het gezondheidsbeleid van de gemeente en werkt nauw samen met het
schepencollege, de interne preventieadviseur en de sportfunctionaris, die intern
verantwoordelijk is voor het thema gezondheid.
 Opvolgen en verzorgen van de communicatie i.k.v. gezondheid in afspraak met de
communicatiedienst van de gemeenten.
4.

ELEMENTEN EIGEN AAN DE FUNCTIE

 Je bent heel flexibel. Je kunt overweg met wisselende prioriteiten en plotse
veranderingen en zoekt naar creatieve oplossingen.
 Je bent bereid te werken in een flexibel uurrooster met soms avond- en
weekendwerk.
 Je bent bereid te werken in de vier gemeenten.
5.

OVERLEGORGANEN

 Je neemt deel aan de stuurgroep.
 Je neemt deel aan het regioteam van DVV Midwest.
 Je neemt deel aan overlegmomenten in de besturen.
6.

VORMING, TRAINING, OPLEIDING

Je neemt deel aan specifieke vormingen, opleidingen, studiedagen, werkgroepen, …

Kennisvereisten

 Je hebt een goede kennis van het officepakket.
 Je hebt ervaring met het opzetten van infocampagnes.

Competentieprofiel

 Je bent flexibel in zowel arbeidstijd als tewerkstellingsplaats binnen de betrokken
gemeenten Ingelmunster, Izegem, Oostrozebeke en Lendelede.
 Je kan zelfstandig werken.
 Je beschikt over verantwoordelijkheidszin.
 Je kan partners en collega’s enthousiasmeren.
 Je hebt een positieve ingesteldheid.
 Preventieve gezondheid behoort tot jouw DNA.
 Je kunt zelfstandig taken tot een goed einde brengen, je neemt initiatief en je werkt
efficiënt.
 Je werkt vlot in teamverband met betrekking tot andere beleidsdomeinen en
gemeentelijke diensten.
 Je draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel en je streeft naar een optimaal
eindresultaat.
 Je beschikt over goede sociale vaardigheden en je kan zowel mondeling als
schriftelijk vlot communiceren.
 Je werkt gestructureerd en kan vlot plannen.
 Je hebt een goede kennis van MS-Office en het beheer van informatie.
 Je bent in staat om mensen te motiveren tot een gezondere levensstijl en je slaagt
er in het gedrag van inwoners effectief te veranderen in het dagelijkse leven en de
directe omgeving.
 Je beschikt over een rijbewijs B.
 Jouw competenties sluiten aan bij de competenties die DVV Midwest vooropstelt
voor deze functie.
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Zie uitgebreid competentieprofiel voor detaillering van de gewenste competenties.

Diverse

 Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee
gelijkgesteld onderwijs of gelijkwaardig door ervaring en/of bijkomende opleiding.
 Je beschikt over minstens 3 jaar relevante ervaring.
 Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen.
 Je kan een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen.
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COMPETENTIEPROFIEL
Intergemeentelijke preventiewerker gezondheid (C1 - C3)
Plaats in de
organisatie

Graad
Overeenkomst

Afdeling
Directe leidinggevende

DVV Midwest
Je wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin de
4 gemeenten en DVV Midwest vertegenwoordigd zijn.
___________________________________________________________________________
C1 - C3
4/5 VTE
___________________________________________________________________________

COMPETENTIEPROFIEL
 Je bent flexibel in zowel arbeidstijd als tewerkstellingsplaats binnen de betrokken gemeenten
Ingelmunster, Izegem, Oostrozebeke en Lendelede.
 Je kan zelfstandig werken.
 Je beschikt over verantwoordelijkheidszin.
 Je kan partners en collega’s enthousiasmeren.
 Je hebt een positieve ingesteldheid.
 Preventieve gezondheid behoort tot jouw DNA.
 Je kunt zelfstandig taken tot een goed einde brengen, je neemt initiatief en je werkt efficiënt.
 Je werkt vlot in teamverband met betrekking tot andere beleids-domeinen en gemeentelijke diensten.
 Je draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel en je streeft naar een optimaal eindresultaat.
 Je beschikt over goede sociale vaardigheden en je kan zowel mondeling als schriftelijk vlot
communiceren.
 Je werkt gestructureerd en kan vlot plannen.
 Je hebt een goede kennis van MS-Office en het beheer van informatie.
 Je bent in staat om mensen te motiveren tot een gezondere levensstijl en je slaagt er in het gedrag van
inwoners effectief te veranderen in het dagelijkse leven en de directe omgeving.
 Je beschikt over een rijbewijs B.
 Jouw competenties sluiten aan bij de competenties die DVV Midwest vooropstelt voor deze functie.
1.

ANALYSEREND VERMOGEN

Je bent in staat om mogelijke problemen te herkennen, je zoekt naar oorzaken, ziet
verbanden, je trekt gegronde conclusies en schat consequenties in.
Niveau 1: Je ziet de essentie van het probleem.





Je signaleert evt. problemen op tijd.
Je verzamelt relevante informatie.
Je stelt gerichte vragen om een probleem helder te krijgen.
Je onderscheidt hoofd- en bijzaken in de aangeleverde informatie.
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 Je betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem.
2.

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Je kan ideeën en informatie helder en duidelijk overbrengen, zodanig dat de essentie wordt
begrepen door het publiek tot wie men zich richt. Afhankelijk van de situatie of het doel,
gebruik je een passende wijze van communiceren.
Niveau 1: Je weet een boodschap vlot en begrijpelijk over te brengen.
 Je brengt een heldere en logische structuur aan in de informatie dor vorm en
opbouw.
 Je bent to-the-point, je wijdt niet onnodig uit.
 Je gebruikt taal die aansluit bij de boodschap en doelgroep en gebruikt geen
onnodig vakjargon.
 Je spreekt rustig en duidelijk verstaanbaar Nederlands (snelheid, volume,
articulatie).
 Je maakt effectief gebruik van woord, gebaar en hulpmiddelen.
 Je bent in uitleg rustig en zeker, je zorgt dat de boodschap volledige bij de ander is
overgekomen.
3.

FLEXIBILITEIT

Je past jouw werkwijze of houding effectief aan bij wijzigende omstandigheden, problemen
of kansen teneinde het gestelde doel te bereiken.
Niveau 1: Je reageert adequaat op omstandigheden.
 Je schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden binnen het eigen gebied.
 Je ziet in wanneer gedrag of werk niet aanslaat bij de ander en je past je aan.
 Je verandert jouw agenda en operationele planning afhankelijk van tijdsdruk,
nieuwe prioriteiten en dringende vragen.
 Je bent bereid taken uit te voeren die niet tot het normale pakket behoren, als
omstandigheden dat vereisen.
 Je bent bereid, wanneer de omstandigheden dit vereisen, buiten de normale
kantooruren te werken.
4.

INITIATIEF

Je onderkent kansen en onderneemt acties uit eigen beweging. Je doet voorstellen die
bijdragen tot betere resultaten voor de organisatie.
Niveau 1: Je doet vanuit jezelf, binnen de eigen werksituatie, meer dan is opgedragen.





5.

Je pakt uit eigen beweging werkzaamheden op.
Je biedt hulp aan en/of vraagt om hulp waar nodig.
Je ziet waar werk blijft liggen.
Je onderneemt actie als zaken ander en beter kunnen.
Je gaat uit jezelf bijkomende informatie verzamelen.
INTEGRITEIT + LOYALITEIT

Handel – in woord en gedrag – in lijn met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen
en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden of druk om hier vanaf te wijken.
Niveau 1: Je handelt correct en respecteert de regels.






Je toont respect voor anderen, hebt geen vooroordelen en stelt je neutraal op.
Je geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten.
Je respecteert de eigendommen van de organisatie.
Je meldt wanneer men een niet-integere opdracht krijgt.
Je gaat zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijk of gevoelige informatie.
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Loyaliteit: Je voelt je verbonden met de organisatie en het werk. Het organisatiebelang
wordt voorop gesteld.
 Je vertegenwoordigt de organisatie op een passen wijze bij anderen en externe
contacten.
 Je voelt je verbonden met de belangen/problematiek van de organisatie en de
eigen rol op opdracht hierin.
 Je toont maatschappelijke dienstbaarheid.
 Je bent trots op de organisatie en bouwt mee aan een positief imago van de
organisatie.
6.

KLANTGERICHTHEID

Inspelen op en tegemoet komen aan vragen, wensen, behoeften en belangen van zowel
interne als externe klanten.
Niveau 1: Je stelt je dienstverlenend op.





7.

Je stelt je hulpvaardig en adviserend op voor klanten.
Je onderneemt snel en adequaat, concrete acties naar aanleiding van klantvragen.
Je toont integriteit en eerlijkheid in het contact.
Je maakt heldere afspraken over service, kwaliteit en levering.
Je blijft vriendelijk en beleefd bij klachten en neemt verantwoordelijkheid op.
KWALITEITSGERICHTHEID

Met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit bereiken en in stand houden
door hoge eisen te stellen aan het resultaat van opdrachten, diensten, van zichzelf en van
anderen.
Niveau 1: Je hanteert de vooropgestelde kwaliteitseisen en herstelt fouten.
 Je houdt je aan de afgesproken norm qua detail en afwerken, volgt de
voorgeschreven procedures.
 Je komt gemaakte afspraken en deadlines na; je hanteert transparante
werkmethodes.
 Je controleert zaken voordat ze de deur uitgaan; je voelt je verantwoordelijk voor
de kwaliteit van het werk.
 Je merkt fouten binnen het eigen werk op en herstelt deze; je grijpt in als de geëiste
kwaliteit niet in orde is.
8.

NETWERKEN

Zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerking met collega’s,
vennoten en overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van de
organisatie.
Niveau 1: Je onderhoudt contacten.
 Je onderhoudt relaties met mensen in en buiten de organisatie.
 Je houdt belangrijke ontwikkelingen in het netwerk bij.
 Je toont interesse voor de zakelijke en persoonlijke omstandigheden van de
gesprekspartner.
 Je onderhoudt makkelijk contacten in uiteenlopende situaties.
 Je neemt regelmatig opnieuw contact op met anderen om bestaande netwerk te
onderhouden.
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9.

PLANNINGS- ER ORGANISATIEVERMOGEN

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en
middelen aangeven om bepaalde doelen te bereiken. Je brengt structuur aan in taken en
processen.
Niveau 2: Je ontwikkelt procedures of werkschema’s.
 Je stelt doelen en prioriteiten in eigen werk en dat van anderen.
 Je geeft aan hoe het werk efficiënt e effectief ka worden ingedeeld en uitgevoerd;
je maakt duidelijk afspraken en geeft verwachting aan wie, wat, wanneer).
 Je maakt werkschema’s en tijdplanningen op.
 Je splitst een opdracht adequaat uit in deelopdrachten.
 Je bepaalt de procedures en werkmethodes die zullen worden gevolgd om de
doelen te bereiken.
10. SAMENWERKEN + COLLEGIALITEIT
De bereidheid en het vermogen om samen te werken met anderen aan een
gemeenschappelijk doel, ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.
Niveau 1: Je werkt mee en informeert.
 Je toont belangstelling en respect voor anderen, toont waardering voor ieders
eigenheid.
 Je blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van
persoonlijk belang.
 Je deelt informatie en ervaringen met anderen, schermt het werk of eigen
vakgebied niet af.
 Je geeft jouw eigen mening en vraagt de mening van anderen en houdt hier
rekening mee.
 Je leeft afspraken met anderen na.
Collegialiteit: Je bevindt je graag en gemakkelijk onder collega’s.
 Je draagt actief bij aan een prettige werksfeer.
 Je bent sociaal en hebt belangstelling voor collega’s.
 Je toont respect voor vaardigheden en kennis, maar ook voor de tekortkomingen
van collega’s.
 Je staat open voor kritiek en vragen van anderen.
 Je motiveert en stimuleert anderen om hun best te doen en ‘ervoor te gaan’.
11. STRESSBESTENDIGHEID
Effectief blijven presteren onder werkdruk, tijdsdruk, bij tegenslag, weerstand en/of
kritiek. Zich niet van zijn stuk laten brengen.
Niveau 1: Je blijft rustig en efficiënt bij gekende of terugkerende piekmomenten.
 Je blijft onder (tijds)druk effectief en geconcentreerd werken.
 Je signaleert tijdig overmatige werkbelasting.
 Je blijft bij een veelheid aan opdrachten op hetzelfde moment steeds
gestructureerd werken.
 Je zorgt ervoor dat de omgeving geen hinder ondervindt wanneer er onder tijds- of
werkdruk wordt gewerkt.
 Je blijft onder druk positief en optimistisch.
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12. ZELFSTANDIGHEID
Het vermogen om zelf een aantal beslissingen of acties te nemen en de bereidheid om
verantwoordelijkheid te dragen voor eigen daden en prestaties, om fouten te corrigeren
en prestaties te verbeteren.
Niveau 1: Je bent In staat om zelfstandig werkzaamheden te verrichten.







Je bent stipt in het nakomen van afspraken.
Je kan met de nodige instructies aan de slag.
Je kan werken zonder externe controle.
Je werkt taken volledig en tijdig af.
Je stuurt bij indien er fouten optreden.
Je durft gemaakte fouten toegeven om ze te kunnen corrigeren.

Inhoudelijk kennis (niveau 1)
Basiskennis: Je kan kennis, inzicht, methodes, technieken enz. gebruiken.






Je begrijpt de informatie, past jouw kennis adequaat toe.
Je voert dankzij de kennis opdrachten goed uit binnen de afgesproken kaders.
Je schat situaties goed in.
Je weet waar diepgaandere informatie en kennis te vinden is.
Je maakt ook gebruik van de kennis van anderen.
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