
 

 

VACATURE Projectmedewerker ‘online leren’  

deeltijds (30-50%) – bepaalde duur 

 

Het Cédric Hèle instituut (CHi) is een kennis- en vormingscentrum voor professionelen in de psycho-

sociale oncologie. Via opleiding, een online community (CHiCom), netwerking, wetenschappelijk 

onderzoek en een signaalfunctie naar de overheid wilt het CHi de psychosociale zorg voor mensen 

met kanker en hun naasten verbeteren. CHi is structurele partner van Kom op tegen Kanker. Meer 

informatie: www.chicom.be. 

Als tijdelijke projectmedewerker bouw je het online leren binnen het CHi uit. 

Taken: 

▪ Je staat in voor de ontwikkeling en implementatie van online vormingsmodules voor 

zorgverleners in oncologie, zowel in de thuiszorg als in het ziekenhuis. 

▪ Je gaat na welke mogelijkheden en tools voor online leren geschikt zijn voor de CHi-werking 

en -doelgroep. 

▪ Je integreert de online modules in het bestaande opleidingsaanbod en CHiCom, een 

kennisplatform voor professionelen in oncologie. 

▪ Je helpt het CHi om de stap te zetten naar blended learning, in samenwerking met de CHi-

coördinatoren. 

▪ Je evalueert of deze manier van leren beantwoordt aan de noden en verwachtingen van de 

doelgroep. 

▪ Je neemt deel aan teamvergaderingen en andere overlegmomenten. 

 

Profiel:  

▪ Je hebt een masterdiploma in de humane wetenschappen. 

▪ Je hebt ervaring in de gezondheidszorg. Specifieke ervaring in oncologie is een meerwaarde. 

▪ Je hebt kennis van en kan goed overweg met tools voor online leren. 

▪ Je hebt ervaring met het didactisch opbouwen van (online) opleidingsmodules. 

▪ Je bent taalvaardig, zowel in schriftelijke verslaggeving als in mondelinge contacten. 

▪ Je hebt sterke organisatorische vaardigheden. 

▪ Je kan zelfstandig werken, neemt initiatief en beschikt over een gezonde dosis assertiviteit. 

▪ Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en denkt actief mee. 

 

 

http://www.chicom.be/


 
 
 

 
 
 
 

Wij bieden:  

▪ Een deeltijds contract (30 tot 50%, te bespreken) van bepaalde duur (6 maanden) 

▪ Een afwisselende en boeiende job binnen een kleine vzw in volle ontwikkeling, met veel 

ruimte voor initiatief en zelfstandigheid  

▪ Een uitvalsbasis in het centrum van Mechelen 

▪ Verloning volgens PC 330 barema 1.80 of op zelfstandige basis 

▪ Flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk 

▪ Mogelijkheid tot het volgen van vormingen 

▪ Vergoeding woon-werk-verkeer 

Solliciteren:  

Stuur je kandidatuur met CV en motivatie uiterlijk 15 oktober naar info@cedric-heleinstituut.be. 

Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij kleo.dubois@cedric-heleinstituut.be of op 

0471/80.55.11. 
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