Stafmedewerker Gezondheids- en Preventiebeleid (M/V)
Voltijds contract – contract van onbepaalde duur

Wie wij zijn
De Landsbond van Liberale Mutualiteiten is het overkoepelende orgaan van de Liberale
ziekenfondsen.
Wat wij doen
Wij ondersteunen de werking van de ziekenfondsen. Daartoe hebben wij verschillende
specialisaties samengebracht onder één dak: medische en juridische experten, maar ook knappe
koppen inzake uitkeringen, extra voordelen, communicatie… Er gebeurt uiteraard heel wat
overleg met het RIZIV en met andere ziekenfondsen.
Waarom wij het (graag!) doen
Omdat onze gezondheid ons belangrijkste goed is. Omdat we onze leden op weg willen helpen
naar een gezonde leefstijl. Omdat we hen optimaal willen ondersteunen in geval van ziekte en
arbeidsongeschiktheid.
Wij zoeken versterking
Het gezondheids- en preventiebeleid in ons land evolueert snel, en de ziekenfondsen zijn meer
dan ooit een belangrijke partner. Momenteel willen wij onze studiedienst versterken om dit
beleid op te volgen en te implementeren in de werking en het aanbod van LM.
Functie

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Je volgt van nabij het overheidsbeleid en de maatschappelijke ontwikkelingen inzake
gezondheidszorg en preventie op.
Je doet beleidsvoorbereidend werk binnen jouw expertise: je denkt strategisch na over
de rol van ziekenfondsen in het gezondheids- en preventielandschap, maakt analyses,
formuleert opportuniteiten, leidt en begeleidt projecten en maakt evaluatierapporten.
Samen met je collega sta je in voor het opstellen en implementeren van
beheersovereenkomsten inzake gezondheid en preventie met overheden.
Je ondersteunt de regionale ziekenfondsen van LM in hun werking inzake
gezondheidsbevordering en ontwikkelt in samenwerking met interne diensten acties en
methodieken om de doelstellingen te realiseren.
Je vertegenwoordigt LM in externe werkgroepen en organen en bewaakt de belangen
en visie van de organisatie.
Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de studiedienst en de directie.

Profiel
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▪

Je beschikt over een passend masterdiploma (bv. gezondheidswetenschappen, politieke
en sociale wetenschappen, …)
Je beschikt over een theoretische en toegepaste deskundigheid inzake
gezondheidsbeleid en methodiekontwikkeling.
Je hebt ervaring met of kennis van de public health sector. Kennis van de
ziekenfondssector in het bijzonder is uiteraard een pluspunt.
Je bent in staat om complexe informatie te analyseren en kunt de essentie scheiden van
de details.
Je schept orde en structuur in je werk en je kan projectmatig werken.
Je bent stressbestendig en kan verschillende projecten tegelijk opvolgen.
Je bent een netwerker en gebruikt dit netwerk slim om jouw projecten vooruit te
stuwen.
Je bent een verkenner van nature: je bent nieuwsgierig en daagt jezelf graag uit.
Je begrijpt uitstekend Frans. Een goede actieve kennis van het Frans is een pluspunt.
Je bent flexibel en kan je aanpassen aan de evoluties in de materie.
Je bent positief en collegiaal ingesteld.

Aanbod

•
•
•
•

Voltijds contract van onbepaalde duur in een stabiele werkomgeving.
Je werkt in een voltijdse 36-uren week. Ons glijdend uurrooster in combinatie met een
aantrekkelijke vakantieregeling zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd. Op
geregelde tijdstippen kan je van thuis uit werken.
Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques, een groeps- en
hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer +
parkeermogelijkheid,…
Plaats van tewerkstelling: Brussel

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en cv naar:
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Peter Christiaens
Personeelsdienst
Livornostraat 25
1050 Brussel
of via e-mail: jobs@mut400.be

