
 
 

 
 

 
 

VACATURE 
Stafmedewerker gezond werken 

 
 80% of 100%, onbepaalde duur 

 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven is een expertisecentrum voor 
gezondheidsbevordering. Ons Instituut biedt strategieën, methodieken, advies en 
opleiding aan professionals die werken aan gezond leven en een gezonde 
leefomgeving. Ook een breed publiek kan bij ons terecht voor thema’s als gezonde 
voeding, beweging, lang stilzitten, roken, mentale gezondheid en gezondheid & 
milieu. 
 
Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een ervaren en 
dynamische stafmedewerker voor de verdere uitbouw en implementatie van de 
kadermethodiek Gezond Werken en de implementatie van methodieken over 
sedentair gedrag, voeding en beweging, in samenwerking met diverse partners in de 
bedrijfswereld.  
 

Je functie 

• Je werkt mee aan de verdere uitbouw van de kadermethodiek Gezond Werken, 
door: 
- de ontwikkeling van materialen om de afstemming tussen bestaande 

referentiekaders in HRM, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 
welzijn op het werk en gezondheidsbevordering te verduidelijken. 

- de verdere uitbouw van  www.gezondwerken.be  Hiervoor  baseer je je op 
wetenschappelijke studies, (internationale) tendensen en praktijkervaring 
en vertaal je deze naar de Vlaamse context 

- de uitwerking van de indicatorenbevraging gericht naar ondernemingen 
(vragenlijsten opstellen, interpretatie van resultaten, rapportage) 

- de toepassing van deze kennis in de praktijk via de ontwikkeling en 
implementatie van vernieuwende methodieken, vormingen en lezingen, via 
het uitwerken van projectvoorstellen, het schrijven van artikels 
en nieuwsbrieven 

 

 

http://www.gezondwerken.be/


• Je implementeert bestaande methodieken over lang stilzitten, voeding en 
beweging naar de bedrijfswereld op basis van een implementatieplan, via: 
- het geven van vormingen en trainingen over deze thema’s gekoppeld aan 

de kadermethodiek Gezond Werken 
- de opmaak en uitvoering van een content plan voor sociale media 
- het schrijven van artikels en nieuwsbrieven 
- het onderhouden van nauwe contacten met een breed netwerk van 

betrokken overheden, gezondheids- en andere professionals 
- het verstrekken van advies op maat rond (interventies voor) 

gezondheidsbevordering op het werk aan de overheid, Logo’s en andere 
professionals  

 
Je profiel 

• Je hebt een master diploma, bij voorkeur in gedragswetenschappen 
(gezondheidsbevordering, gezondheidspsychologie, arbeids- en 
organisatiepsychologie, …), een diploma preventie-adviseur is een pluspunt 

• Minimaal 5 jaar nuttige ervaring in het (net)werken naar en met de 
bedrijfswereld, in bijzonder rond welzijn op het werk, is noodzakelijk  

• Bij voorkeur heb je ook ervaring in samenwerken met professionals en 
intermediairs uit de sector van gezondheidsbevordering.  

• Ervaring met projectmatig en onderbouwd werken en het ontwikkelen van 
methodieken, bij voorkeur rond gezondheid, is een belangrijke meerwaarde 

• Je bent bereid om je in te werken in de thema’s lang stilzitten, voeding en 
beweging in de werksetting 

• Je werkt kwaliteitsvol en planmatig 
• Je kan vlot omgaan met sociale media en hebt een vlotte pen voor website en 

nieuwsbrieven 
• Je kan conceptueel denken en kan wetenschappelijke literatuur vertalen naar 

de Vlaamse bedrijfscontext 
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken 
• Je bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld 
• Je kiest voor een gezonde levensstijl.  

 
Wij bieden je 

• Een uitdagende en zeer afwisselende job in een organisatie met 
maatschappelijk actuele en inspirerende thema’s, erkend als het 
expertisecentrum voor gezond leven in Vlaanderen. 

• Een prettige en vlotte werksfeer in een dynamisch team.  
• Een deeltijdse (80%) of voltijdse job van onbepaalde duur.  



• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331), gratis woon-
werkverkeer NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, flexibele arbeidsuren en 
uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen. 

 
Interesse?  

Stuur ten laatste 24 augustus 2018 je sollicitatiebrief met cv als één document in pdf-
formaat ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be 
met referte ‘GW2018_2’. Het sollicitatiegesprek gaat door op 31 augustus 2018. 
 
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Els Wouters, 02 422 49 44. 
Meer informatie over het Vlaams Instituut Gezond Leven vind je op 
www.gezondleven.be. 
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