
 
 
 

 
 

 
 

 
VACATURE 

Stafmedewerker gezondheid en milieu 
 

100% (80% bespreekbaar), bepaalde duur tot 24/12/2021, onmiddellijke 
indiensttreding, verlenging mogelijk 

  
Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw is een expertisecentrum voor 
gezondheidsbevordering. Ons Instituut biedt strategieën, methodieken, advies en 
opleiding aan professionals die werken aan gezond leven en een gezonde leefomgeving. 
Ook een breed publiek kan bij ons terecht voor thema’s als gezonde voeding, beweging, 
lang stilzitten, roken, mentale gezondheid en gezondheid & milieu. 
 
Momenteel zijn we op zoek naar een dynamische expert/stafmedewerker om onze werking 
rond gezondheid en milieu te versterken.  
  
Je functie  

• Coördinatie en voorbereiding van de actieweek 2021 ‘Woon Gezond: samen naar een 
gezonde thuis’.  

• De Medisch Milieukundigen bij de Logo’s (lokale gezondheidsnetwerken) mee 
ondersteunen door oa. het mee-ontwikkelen van opleidingsmateriaal, geven van 
vorming en advies bij het gebruik van de de  handleiding woningonderzoeken en 
publiek toegankelijke gebouwen. 

• Criteria inventariseren die toelaten de prioritaire settings te bepalen voor verbetering 
van binnenmilieu. Uitvoeren van een analyseover over binnenmilieu in 
kinderdagverblijven ter voorbereiding van een projectplan. 

• Ontwikkeling van bewustmakingsmaterialen voor het Vlaams Energie & Klimaat 
Agentschap over de relatie tussen energie, klimaat & ventileren en verluchten. 

• Advies geven bij en valideren van methodieken rond milieugezondheid (specifiek rond 
thema binnenmilieu). 

• Om bovenstaande taken te kunnen uitvoeren volg je oa. trends rond binnenmilieu op 
en bouw je je expertise verder uit. 

• Je baseert je werk op wetenschappelijke studies, (internationale) tendensen en 
praktijkervaring.  

• Je bouwt contacten uit met een breed netwerk van betrokken partners. 

 



• Je wordt in de uitvoering van deze taken begeleid door een programmamanager en
werkt nauw samen met andere collega-stafmedewerkers.

Je profiel 

• Je hebt een masterdiploma met aantoonbare ervaring en (wetenschappelijke) kennis
rond de invloed van omgeving of milieu (binnen en buiten) op de gezondheid.

• In het bijzonder zijn we op zoek naar iemand die bewezen kennis en ervaring heeft
rond het thema binnenmilieu, de woonproblematiek bij kwetsbare groepen en de
relevante stakeholders rond binnenmilieu.

• Ervaring met methodiekontwikkeling en kennis over de werking van medisch
milieukundigen zijn een meerwaarde.

• Je bent een netwerker en weet anderen te motiveren: je slaagt erin om een groep te
trekken in een traject van een langere periode. Je kan hun bezorgdheden capteren en
vertalen in oplossingen.

• Je communiceert graag, zowel schriftelijk als mondeling.
• Je werkt kwaliteitsvol en planmatig en haalt vooropgestelde (strakke) deadlines.
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
• Je bent positief ingesteld, flexibel en stressbestendig.
• Je kiest voor een gezonde leefstijl.
• Je kan onmiddellijk starten.

Wij bieden je 

• Een contract van 100% of 80% van bepaalde duur tot 24/12/2021, mogelijk met verlenging.
• Een uitdagende en zeer afwisselende job in een organisatie met maatschappelijk

actuele en inspirerende thema’s, erkend als het expertisecentrum voor gezond leven
in Vlaanderen.

• Een prettige en vlotte werksfeer in een dynamisch team.
• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331), gratis woon-werkverkeer

NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, laptop, GSM-abonnement, flexibele
arbeidsuren en uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen.

Interesse? 

Stuur ten laatste op zondag 24 januari 2021 je sollicitatiebrief, cv in pdf-formaat in één 
document ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be met 
referentie ‘GM21’. Het sollicitatiegesprek gaat door op 2 februari 2021. Voor meer 
informatie over de functie kan je terecht bij stien.vandierendonck@gezondleven.be. 
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