Coördinator nazorgprogramma
"ReSeT-Living" - 80%
Functie:
•

•

•

•

Veel mensen hervinden na een kankerbehandeling hun levenskwaliteit van voordien, maar
een aanzienlijk aandeel blijft kampen met langdurige gevolgen die hun welzijn aantasten.
Zowel in (inter)nationaal onderzoek als in het werkveld stelt men vast dat heel wat
patiënten na de actieve behandelingsfase onbeantwoorde zorgnoden van fysieke én
psychosociale aard blijven hebben.
De 'heropstart van leven na kanker' is het uitgangspunt van dit project dat als doopnaam:
'ReSeT-Living' (Rehabilitatie, Support en Therapie na kankerbehandeling) kreeg. In dit
project willen we systematisch alle patiënten aansluitend op hun primaire behandeling
screenen op hun nazorgbehoeftes en hen waar nodig gepersonaliseerde handvaten
aanreiken om hun leven terug in handen te nemen en zelf actief bij te dragen aan hun
herstel.
Patiënten hebben hierbij nood aan laagdrempelige aanspreekpunten op de plaats waar ze
hun behandeling kregen, maar ook nood aan gepersonaliseerde leidraden naar een zorg die
in hun eigen leefomgeving wordt aangeboden.
Voor de ondersteuning in de uitbouw en de implementatie van dit project in UZ Brussel
zijn we op zoek naar een coördinator.

Profiel:
•

•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een masterdiploma (Psychologie, Revalidatiewetenschappen,
Verpleeg- en vroedkunde) en je hebt bij voorkeur relevante ervaring in de psychosociale
zorg voor patiënten met kanker.
Je bent communicatief en taalvaardig (zowel mondeling als schriftelijk),
Je bent empathisch, vlot, georganiseerd, integer en flexibel.
Je kan projectmatig werken en multidisciplinair samenwerken.
Je functioneert zowel zelfstandig als in team.
Je bent in staat de grenzen van je eigen rol te bewaken en af te bakenen.
Je legt gemakkelijk contact zowel naar de patiënt als naar hulpverleners toe binnen en
buiten de organisatie.
Je hebt goede software skills en hebt bij voorkeur ervaring in datamanagement.

Aanbod:
•
•

Een deeltijds contract (30.4u) van bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot
verlenging;
Extralegale voordelen:
• Aanvullend pensioenfonds;

•

•

Hospitalisatieverzekering, inclusief tegemoetkoming in ambulante zorgen in het UZ
Brussel;
• Verzekering gewaarborgd inkomen;
• Tussenkomst in vervoersonkosten:
• Volledige terugbetaling openbaar vervoer
• Fietsvergoeding
• Kilometervergoeding voor wagens
• Mogelijkheid tot fietsleasing voor woon-werkverkeer
o Verminderde tarieven in het bedrijfsrestaurant;
o Gratis parking aan het ziekenhuis, toegang tot afstandsparkings aan afrit 9 (Jette) en
het researchpark in Zellik;
o Toegang tot 'Benefits at Work'- personeelskortingen;
o 27 vakantiedagen;
o Attractiviteits- en eindejaarspremie;
Het UZ Brussel vormt samen met de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool
Brussel de Brussels Health Campus. Op deze campus, gelegen tussen afrit 9 van de
Brusselse ring en het Laarbeekbos, zijn ook een kinderkribbe (volgens K&G-systeem),
kinderopvang in de vakanties, een lagere school en een fitnesscentrum gelegen.

Contact:
•
•

Met vragen kan je terecht bij Mevr. Sabien Bauwens op 02/476 31 02 of 02/477 48 84
(sabien.bauwens@uzbrussel.be)
Solliciteer online op website UZ Brussel.

