Werkaanbieding : projectverantwoordelijke in
gezondheidsbevordering – vast contract deeltijds
DIENST TABAKSPREVENTIE – FONDS DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES

(FARES, ASBL) - ANTENNE VAN BRUSSEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De dienst tabakspreventie van het FARES richt zich tot professionals uit de onderwijs-, gezondheids- en
sociale sector en tot het grote publiek in het Brusselse en Waalse Gewest. De preventie van risicogedrag
zoals de consumptie van tabak en aanverwante producten (chicha, joint, enz.) maakt deel uit van een
gezondheidsbevorderende aanpak: • Projectontwikkeling samen met de aanvragers • Partenariaat bij
terreinwerking om de middelen te diversifiëren en intersectoraliteit aan te moedigen • Vermindering van
sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied door in te grijpen in de determinanten van gezondheid en
sociaal welzijn • Empowerment ter versterking van de actie- en beslissingsbevoegdheid van instellingen,
gemeenschappen en individuen • Stimulering van de uitwisseling van voorstellingen en van leren door
lotgenoten • Schadebeperking • Empowerment van plaatselijke initiatieven voor tabaksbeleid •
Duurzaamheid van de acties

FUNCTIE VAN PROJECT VERANTWOORDELIJKE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De projectverantwoordelijke:
• Voert diverse activiteiten uit op het gebied van preventie en beheer van tabaksgebruik voor onderwijs-,
sociale en gezondheidsprofessionals in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw (VRGT) in het Brussels Gewest.
✓ ontwerp, ontwikkeling en ondersteuning van preventieprojecten voor jongeren en volwassenen,
✓ organisatie van opleidingen en animaties,
✓ ondersteuning in het kader van het projectbeheer inzake roken/vape binnen multisectorale
structuren,
✓ deelname
aan
feestelijke
en
communautaire
evenementen:
informatiestands,
ontdekkingsworkshops
• Neemt deel aan werkgroepen, aan de redactie van rapporten over activiteiten, middelen en media om
uitwisseling te bevorderen over thema's die verband houden met tabaksgebruik.
• Vormt een netwerk/partenariaat met andere instellingen en professionelen uit de sector van de
gezondheidsbevordering, van de permanente educatie, ambulante zorg, enz.
• Reflecteert over doelstellingen en indicatoren waarmee de preventie van problematisch
middelengebruik kan worden verankerd in een aanpak van gezondheidsbevordering.
VEREISTE COMPETENTIES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------• In het bezit zijn van een bachelor in de verpleegkunde, specialisatie maatschappelijke gezondheidszorg of
een Master in gezondheidsbevordering en communautaire aanpak of Master in management van de
gezondheidszorg of equivalent.
• Tweetalig Frans- Nederlands of een actieve kennis van het Nederlands hebben
• Professionele en wetenschappelijke nauwkeurigheid kunnen aantonen
• Teamwork, multidisciplinair en in netwerk, autonomie, stressbestendigheid en flexibiliteit
• Vermogen om te overleggen en te onderhandelen met partners, inclusief uit de Nederlandstalige
gemeenschap
• Goede spreek- en communicatievaardigheden.

• Dynamiek en creativiteit.
• Administratief werk shrikt u niet af

TROEVEN VOOR DEZE FUNCTIE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
•
•

Beroepservaring op het gebied van gezondheidsbevordering, verslaving en/of tabakologie.
Opleiding of ervaring in motiverende gespreksvoering, mindfulness-meditatie of andere benaderingen.
Kennis van andere talen naast het Frans en het Nederlands

AANBOD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deeltijds contract (50%) van onbepaalde duur
Datum van indiensttreding : januari 2023
Verloning : volgens de barema's in voege bij het FARES
Werkplek: Brussel
Modaliteiten om uw kandidatuur in te dienen
CV en motivatiebrief te sturen naar viviane.trolin@fares.be.

