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Vacature stafmedewerker gezondheidsbevordering (geestelijke gezondheid) bij 
Logo Antwerpen vzw – m/v/x – 80% - bepaalde duur  
 
Logo Antwerpen, het LOkaal GezondheidsOverleg, is een netwerkorganisatie die in 
opdracht van de Vlaamse overheid instaat voor het realiseren van de Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen binnen het werkgebied van de stad Antwerpen en 23 
gemeenten.  
 
Logo Antwerpen is op zoek naar een stafmedewerker gezondheidsbevordering 
(geestelijke gezondheid). Het gaat om een deeltijdse  functie (80%) van bepaalde duur 
(vervangingscontract, 12 maanden) met occasioneel avond- of weekendwerk. 

 
 
Functiebeschrijving – opdrachten 

• Je ondersteunt het team van Logo Antwerpen in het realiseren van de Vlaamse 

gezondheidsdoelstellingen voor het thema geestelijke gezondheid. 

• Je volgt het thema geestelijke gezondheid op en stemt hierover af met je collega’s.  

o Je leert de methodieken kennen en kan inhoudelijke input aan je collega’s 

geven.   

o Je bouwt verder aan een constructieve samenwerking met de relevante 

partners in deze sector uit en stimuleert hen om te werken aan 

gezondheidsbevordering. 

o Je vertegenwoordigt Logo Antwerpen op verschillend overleg. 

 

•  Profiel 

• Je bent praktisch ingesteld, weet van aanpakken en bent niet bang om nieuwe 

contacten te leggen. 

• Je hebt interesse in het werkveld binnen geestelijke gezondheid(szorg).  

• Je kan goed het overzicht bewaren in je eigen agenda en takenpakket. 

• Je bent klantgericht en – vriendelijk. 

• Je hebt ervaring met het geven van presentaties en het begeleiden van 

groepsgesprekken. 

• Je bent een teamspeler, maar kan ook zelfstandig te werk gaan. Je voelt je 

comfortabel bij het werken in een zelfsturend team. 

• Je bent flexibel in het opnemen van rollen binnen onze organisatie.   

• Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken. 

• Je hebt een relevant bachelordiploma of gelijkgesteld door ervaring.  

 

Aanbod 

• Een deeltijdse functie (80%) van bepaalde duur (vervangingscontract, 12 maanden) 



• We geven je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen binnen een dynamische en 

boeiende omgeving. We hebben een personeelsbeleid dat uitdrukkelijk kiest voor 

diversiteit. 

• Aangepast salaris conform PC 331, barema b1c. 

• Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk vanaf 1/10/2020  

Gelieve jouw kandidatuur tegen ten laatste 26 augustus 2020 via mail te richten aan Sara 
Bertels, coördinator Logo Antwerpen: sara.bertels@logoantwerpen.be. De 

selectiegesprekken gaan door op 8 of 10 september.  


