
 

 

VLAAMSE VERENIGING VOOR RESPIRATOIRE GEZONDHEIDSZORG EN TUBERCULOSEBESTRIJDING 
  

zoekt 
 

verpleegkundig stafmedewerker 
 

50 à 60 % - overeenkomst voor onbepaalde duur 
 

 
 

 De VRGT is reeds meer dan 110 jaar de wetenschappelijke vereniging voor respiratoire 
gezondheid. Tuberculose, roken en luchtvervuiling vormen grote maatschappelijke risico’s 
voor longgezondheid. We bestrijden deze bedreigingen met onderwijs, onderzoek en 
specifieke dienstverlening. Dit in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, de 
Vlaamse universiteiten, de Franstalige zusterorganisatie Fonds des Affections Respiratoires, 
het European Centre for Disease Control en de World Health Organization.  
 

 Binnen het domein tuberculose verstrekt de VRGT gratis zorg aan tuberculose-patiënten in 
Vlaanderen en Brussel. Onze doelpopulaties zijn kwetsbare groepen zoals gevangenen, 
daklozen, druggebruikers, vluchtelingen,… Outreach naar deze groepen is essentieel vermits 
de reguliere zorg hen onvoldoende bereikt. De zorgverlening gebeurt volgens het principe 
van kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen.  

 
 Voor het coördineren van het 13-koppig tuberculoseteam, verpleegkundigen en 

maatschappelijk assistenten verspreid over 7 VRGT gezondheidscentra in Vlaanderen en 
Brussel, zoekt de VRGT een verpleegkundig stafmedewerker.  

 
 

TAKENPAKKET 
 

 Je zorgt voor de operationele opvolging van de terreinwerking en stuurt het tuberculoseteam 
aan 

 Je organiseert en coördineert systematisch teamoverleg 

 Je systematiseert en optimaliseert richtlijnen en operationele procedures; je bewaakt de 
implementatie ervan en het kwaliteitsgericht werken 

 Je doet aan beleidsontwikkeling en strategische planning in het kader van de 
tuberculosebestrijding 

 Je ondersteunt het HRM (recrutering, opleidingsbeleid, evaluaties) 

 Je werkt samen met de stafleden tuberculose (terreinwerking, deskundigheidsbevordering) 

 Je bent het aanspreekpunt voor medisch adviesvragen, in samenwerking met de medisch 
directeur 
 
 

  



 

PROFIEL 
 

 Je hebt een Bachelor of Master diploma in de Verpleegkunde, bij voorkeur aangevuld met 
een opleiding Beleid en Management van de Gezondheidszorg of Public Health 

 Je hebt idealiter ervaring in verpleegkundige zorg bij tuberculosescreening en de 
behandeling van tuberculosepatiënten 

 Je bezit de competenties van een goede coach 

 Je kan wetenschappelijke en beleidsinformatie vertalen naar strategische en operationele 
beleidsdoelen en vice versa 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 

 Je hebt een goede kennis van Frans en Engels 

 Je hebt zin voor analyse en synthese 

 Je werkt op gestructureerde wijze 

 Je kan vlot overweg met MS Office en andere digitale technologieën 
 
 
ONS AANBOD 
 

 Interessante, maatschappelijk relevante en gevarieerde job 

 Leerrijke omgeving binnen de public health sector 

 Contacten met internationale partners 

 Salaris volgens barema, overname relevante anciënniteit, eindejaarspremie 

 Regelmatig uurrooster, flexibel in te vullen 

 Aantrekkelijke verlofregeling (extra vakantiedagen, VAP-regeling) 

 Tussenkomst in verplaatsingsonkosten wagen en volledige terugbetaling openbaar vervoer 

 Laptop en gsm ter beschikking 
 

 
Beschikbaarheid: zo snel mogelijk 
Duur contract: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, 50 of 60 % 
Plaats van tewerkstelling: Hoofdkantoor VRGT, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel-Elsene.  
 
 

SELECTIEPROCEDURE 
 
Ben jij de kandidaat die we zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk (ten laatste 21 september 2018) 
je sollicitatiebrief met motivatie en Curriculum Vitae naar: 
 
VRGT - Prof. Sandrina Schol, Algemeen Directeur 
Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel-Elsene 
info@vrgt.be 
 
Een eerste selectie gebeurt op basis van het CV. Enkel de sollicitanten die het best 
beantwoorden aan het functieprofiel, zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek en -
proef.  

 
Voor meer informatie kan je terecht op https://www.vrgt.be/ of het secretariaat op het nummer 02/ 
510 60 90.  
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