Vacature
Pallion vzw - Palliatieve Zorg Limburg beoogt de beste palliatieve en levenseindezorg op maat
van elke patiënt en familie in Limburg: zorg waarbij de kwaliteit van leven centraal staat met
aandacht voor lichamelijke, psycho-emotionele, sociale en existentiële noden. De organisatie
staat aan het roer van de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur en faciliteert hiertoe de
samenwerking tussen de betrokken actoren in de regio.
Ben je op zoek naar een uitdaging? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Coördinator opleidingen en expertise

Klinisch psycholoog
19 u/week - onbepaalde duur

Je werkt nauw samen met je collega’s uit het team Expertise & Kwaliteitszorg en je vormt een duo met een
deskundige palliatieve zorg uit het team Zorg. Samen zorg je voor de groei van Pallion vzw en de positionering
in de regio Noord-Limburg.

Deskundigheid en kwaliteit
• Stelt je kennis ter beschikking
• Programmeert en organiseert vorming en geeft opleiding
• Begeleidt overlegmomenten en intervisie
• Detecteert en bundelt signalen, vragen en behoeften in het werkveld
• Levert input om zo de kwaliteit te verbeteren

Regionale verankering
• Verantwoordelijk voor de zichtbaarheid, vindbaarheid en naamsbekendheid van de organisatie Pallion vzw
voor externe partners in jouw regio (o.a. thuiszorgdiensten, WZC, ziekenhuis, instellingen,…).
• Zet samenwerkingsverbanden op, onderhoudt en zoekt contacten met externe partners in de regio

Samenwerking
• Stimuleert en faciliteert samenwerking en overleg tussen hulpverleners & organisaties met het oog op het
realiseren van veranderingsprocessen en/of projecten
• Uitbouwen van een netwerk en kennis delen op evenementen, seminaries, opleidingen,…
• Participeert aan regionale en provinciale werkgroepen

Coachende rol
• Coacht directies bij het inrichten van een beleid palliatieve zorg binnen de organisatie
• Coacht bij complexe casuïstiek
• Exploreert de hulpvraag van personen met psychisch lijden met een levenseindevraag en verwijst door

Jouw profiel

• Je bent klinisch psycholoog of beschikt over een ander relevant masterdiploma.
• Je hebt kennis van de welzijns- en gezondheidssector, kennis en ervaring in de
palliatieve zorg in het bijzonder is een pluspunt.
• Je hebt kennis, inzichten en vaardigheden in groepsdynamica en procesbegeleiding.
• Je kan zowel zelfstandig functioneren als in team.
• Je hebt een positieve en dynamische ingesteldheid.
• Creativiteit, collegialiteit, flexibiliteit en discretie zijn een must.
• Je beschikt over organisatorische, communicatieve en administratieve vaardigheden.
• Je beheerst de volgende computervaardigheden: Outlook, Word, Excel en Powerpoint.
• Kennis over het opzetten van webinars is een pluspunt.
• Je bent bereid tot avond- en/of weekendwerk in het kader van permanente bijscholing.

Ons aanbod:

• Een organisatie met een enthousiast en gedreven team
• De nodige begeleiding en opleiding bij opstart
• Deeltijdse tewerkstelling (19 uren per week)
• Loonbarema volgens paritair comité 330.04 – IFIC 16
• Maaltijdcheques
• Wettelijke verplaatsingsvergoeding (over eigen wagen beschikken is noodzakelijk)
• Mogelijkheid tot telewerk
• Opleidingsmogelijkheden
• Een jaarlijkse teambuilding

Interesse?

Bezorg je kandidatuur uiterlijk 26 augustus 2022 aan Pallion vzw – Palliatieve Zorg Limburg,
enkel via e-mail aan: ils.neskens@pallion.be
De eerste ronde sollicitatiegesprekken is voorzien op 5 september 2022.

Meer info?

Inhoudelijke info: Ils Neskens – 0472 19 33 86
Website: www.pallion.be
Locatie: Provinciehuis - Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Indien je niet geselecteerd bent, wordt jouw sollicitatie gedurende één jaar opgenomen
in onze wervingsreserve. Indien je niet wenst opgenomen te worden in onze
wervingsreserve of indien je in de loop van het komende jaar uit onze wevingsreserve
geschrapt wenst te worden, willen wij je vragen ons hierover te informeren.

