
 

 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE 
 

 
Bent u geïnteresseerd in de gezondheidsuitdagingen in Brussel en hebt u goede kennis van 
de specifieke situatie van Brussel op het vlak van de organisatie van zorg? 
Wenst u bij te dragen tot de leesbaarheid van het zorgsysteem, de coördinatie en 
multidisciplinariteit, de toegankelijkheid van de zorg met bijzondere aandacht voor 
kwetsbare groepen en de ontwikkeling van een buurtgerichte aanpak? 
Hebt u zin om nieuwe werkwijzen uit te testen en vernieuwende projecten uit te rollen? 
Werkt u graag in een netwerk met vele partners? 
Hebt u competenties ontwikkeld waarmee u zelfstandig of in team een project kunt 
managen? 
Hebt u een eerste ervaring achter de rug waardoor u snel inzetbaar bent? 
Hebt u een bachelor- of masterdiploma (volksgezondheid, menswetenschappen enz.)? 
Bent u vindingrijk, tweetalig en past u zich gemakkelijk aan? 

 
Dan is deze werkaanbieding voor u bedoeld! 
 
Als projectverantwoordelijke: 
 maakt u een stand van zaken op over thema’s die verband houden met gezondheid 

(preventie, chronische ziekten, verlies van zelfstandigheid, levenseinde enz.); 
 brengt u de behoeften en relevante contactpersonen in kaart; 
 beheert en plant u de projecten en acties op inhoudelijk vlak en op het vlak van human 

resources, administratie en budget; 
 doet u een beroep op de nodige interne en externe resources om het project te 

verwezenlijken; 
 leidt u vergaderingen en werkgroepen en organiseert u overleg; 
 stelt u strategische keuzes voor aan de directie en waakt u over de methodologische 

consistentie van de uit te voeren acties; 
 zorgt u in samenwerking met de communicatieondersteuning voor de volledige 

projectgerelateerde communicatie; 
 evalueert u in samenwerking met de kwaliteitsondersteuning de acties en projecten. 
 
Ons aanbod: 
 stimulerend en geëngageerd teamwerk in Brussel; 
 een voltijds contract van onbepaalde duur; 
 een motiverend verloningsniveau. 

 
Bent u nieuwsgierig om meer te weten? Hebt u interesse? 
Kijk op onze website www.brusano.brussels en laat ons weten dat u interesse hebt door een 
cv en sollicitatiebrief (pdf-formaat) te sturen naar info@brusano.brussels ter attentie van 
mevr. Musette. 
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