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.
Palliatieve zorg en ook Pallion is voortdurend in ontwikkeling. Als medewerker Externe relaties &
Profilering zal jij een impact hebben met jouw vernieuwende ideeën, ervaring en veranderkunde,
waarbij de profilering en marketing van onze organisatie en dienstverlening voorop staat.
Ben jij op zoek naar een uitdagende job in palliatieve zorg? Word dan de motor in ons team!

Coördinator Profilering en Externe relaties
19 u/week - onbepaalde duur

Je werkt nauw samen met de directie en je collega’s voor de uitbouw en profilering van
palliatieve zorg in Limburg.

Ondernemen

• Zorgt voor groei, bekendheid en positionering in de regio
• Exploreren van opportuniteiten
• Gaat actief op zoek naar nieuwe connecties en sponsoring voor projectwerking
• Bouwt nieuwe relaties op en bestaande relaties uit met als doel de waarde
van onze dienstverlening te versterken
• Ontwikkelt en implementeert een strategisch plan rond marketing, sales
en fondsenwerving
• Organiseert provinciale sensibiliseringsacties rond palliatieve zorg

Netwerking

• Participeert of biedt ondersteuning aan regionale, interregionale en provinciale
werkgroepen
• Zet samenwerkingsverbanden op met externe partners
• Bouwt een actief netwerk uit
• Is een verbindende schakel tussen betrokken actoren in palliatieve zorg
• Detecteert en bundelt signalen, vragen en behoeften tijdens externe contacten
• Levert input om zo de kwaliteit te verbeteren en te beantwoorden aan de
gedetecteerde noden

Jouw profiel
• Je hebt een open en ruime blik op de mens en de maatschappij
• Je hebt een positieve, dynamische en empathische ingesteldheid
• Je bent een echte ambassadeur en zorgt voor het uitdragen van de naam “Pallion”
• Door je creatieve aanpak en netwerking weet je nieuwe bronnen voor samenwerking
of fondswerving aan te boren
• Je hebt voeling met hoe het is om in de welzijns- en gezondheidssector te werken
• Je hebt organisatorische, communicatieve en administratieve vaardigheden.
• Het Office pakket (Word, Excel en Powerpoint) is gekend en kennis van websites en
webinars is een pluspunt
• Je bent bereid tot avond- en/of weekendwerk
• Opleiding volgen en je verder bekwamen vind je een evidentie
• Je beschikt over een bachelordiploma en hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring

Ons aanbod:
• Een organisatie met een enthousiast en gedreven team
• De nodige begeleiding en opleiding bij opstart
• Loonbarema volgens paritair comité 330.04 – IFIC 15
• Maaltijdcheques
• Wettelijke verplaatsingsvergoeding (over eigen wagen beschikken is noodzakelijk)
• Mogelijkheid tot telewerk
• Opleidingsmogelijkheden
• Een jaarlijkse teambuilding

Interesse?
Bezorg je kandidatuur uiterlijk 15 augustus 2022 aan Pallion vzw – Palliatieve Zorg Limburg,
enkel via e-mail aan: hilde.lescouhier@pallion.be.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken is voorzien op 24 augustus 2022.

Meer info nodig?
Inhoudelijke info: Hilde Lescouhier: 0471 41 94 40
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.

