
Vacature: Vormingsmedewerker gezondheids- en 
preventiebeleid. 

De Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be is een dynamisch ziekenfonds, dat 
voornamelijk actief is op het grondgebied van de Provincies Vlaams-Brabant, Waals-
Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Henegouwen. Het is een liberaal 
ziekenfonds met een netwerk van meer dan 70 agentschappen, verspreid over het 
werkingsgebied. De Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be is een dienstverlenend bedrijf, 
waar het lid centraal staat. De hoofdzetel van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be is 
te Brussel (Schaarbeek – omgeving Noordstation). 

De Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be is op zoek naar een vormingswerker in het 
gezondheids- en preventiebeleid in de provincie Vlaams-Brabant.  

Over de job 

Jouw taak bestaat uit het organiseren en plannen van vormingen aan leden van de 
Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be over thema’s inzake gezondheidszorg en 
preventie. 

Je plant en organiseert vormingen van het begin tot het eind. Je contacteert 
relevante sprekers, maakt inhoudelijke en financiële afspraken en rapporteert aan de 
directie. 

Je werkt nauw samen met de interne dienst communicatie. Jullie bepalen samen de 
strategie om de georganiseerde vormingen te promoten (bijvoorbeeld via sociale 
media, de website, het ledenblad, enz.). 

Je volgt je projecten en vormingen nauwgezet op (registratie, administratie en 
rapportage). Je denkt strategisch na over de rol van het ziekenfonds in het 
gezonheids- en preventielandschap. 

Je werkt eveneens nauw samen met collega’s van andere mutualiteiten, de 
Landsbond en de dienst maatschappelijk werk.  

Je vertegenwoordigt ons ziekenfonds in externe werkgroepen en vergaderingen. 
Daarbij bewaak je de belangen en visie van onze organisatie. 

Je bouwt een netwerk uit met relevante partners en onderhoudt dit.  

Profiel 

 Je beschikt over een bachelordiploma (bijvoorbeeld sociaal cultureel werk of 
event management) of gelijkwaardig door ervaring 

 Enige voorkennis van ziekenfondsmaterie is een pluspunt. 
 Bereid tot continue en professionele bijscholing. 
 Je hebt een goede dosis inlevingsvermogen. 
 Je bent een vlotte, gedreven en communicatieve persoon die graag nieuwe 

uitdagingen aangaat. 
 Je hebt een flexibele ingesteldheid. 
 Je werkt analytisch en gestructureerd met een vermogen tot kritische reflectie. 
 Je kan zowel zelfstandig als in nauw teamverband werken. 



 Tweetaligheid is een pluspunt. 
 Je hebt een eigen wagen en kan je flexibel verplaatsen binnen je regio 

Vlaams-Brabant. 

Jobgerelateerde competenties 

 Je beschikt liefst over een passend bachelor diploma.  
 Je beschikt over een theoretische en toegepaste deskundigheid inzake 

gezondheidsbeleid en methodiekontwikkeling. 
 Je schept orde en structuur in je werk en kan projectmatig werken. 
 Je bent stressbestendig en kan verschillende projecten gelijktijdig opvolgen. 
 Je bent netwerker en gebruikt dit netwerk om jouw projecten vooruit te 

stuwen. 
 Je bent een verkenner van nature, je bent nieuwsgierig en daagt jezelf graag 

uit. 
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
 Kennis van diverse sociale media is een troef. 

Persoonsgebonden competenties 

 Samenwerken 
 Flexibiliteit 
 Plannen en organiseren 
 Omgaan met stress 
 Verantwoordelijkheid 
 Communiceren 
 Zelfstandigheid 

Aanbod 

 Een boeiende en uitdagende job met ruimte voor jouw creatieve en efficiënte 
inbreng. 

 Een contract van onbepaalde duur met vlottend uurrooster (36u/week). 
 Aantrekkelijke extralegale voordelen (maaltijdcheques, tussenkomst 

hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, …). 
 Tussenkomst in je woon-werkverkeer en je dienstverplaatsingen. 
 Je bent woonachtig en werkzaam in Vlaams-Brabant. 
 Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Plaats tewerkstelling 

Regio Vlaams Brabant 
 
Vereiste studies 

 Bachelor in sociaal cultureel werk of event management. 

Werkervaring 



 Ervaring is een pluspunt maar geen vereiste. 

Talenkennis 

 Nederlands: uitstekend 
 Frans: basiskennis 

Rijbewijs 

 B 

Contract 

 Vaste Job 
 Contract van onbepaalde duur 
 Voltijds 
 Dagwerk 

Plaats tewerkstelling 

 Regio Vlaams-Brabant 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: herman.mennekens@mutplus.be  
Contact: M Herman Mennekens. 
 
Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 
Sollicitaties tot en met ………… 
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