Zorgcirkels Jongdementie is een zorgcoöperatie waarbij mensen met jongdementie en hun
omgeving mee aan het stuur zitten om als vennoten samen met professionals er voor te zorgen dat
professionele zorg altijd vanuit de behoeften van de persoon met jongdementie vertrekt.

Zorgcirkels Jongdementie is voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar:

INNOVERENDE COÖRDINATOR
De match van je leven? Deeltijds, jobtime bespreekbaar.
De uitdaging
✓ Mee pionieren aan de eerste zorgcoöperatie waarbij personen met jongdementie het eigenaarschap
delen met verschillende zorgpartners (thuiszorg/residentiële zorg/ziekenhuis/mutualiteit…).
✓ Samen bouwen aan een de genuanceerde beeldvorming rond de mens achter de ziekte (jong)dementie.
✓ Verbindingen creëren tussen verschillende sectoren zodat professionals zich vlot kunnen aanpassen aan
personen met jongdementie in plaats van omgekeerd.

Competenties
✓ Je bent sociaal geëngageerd.
✓ Je kan je vlot inwerken in het thema (jong)dementie.
✓ Je bent een organisatietalent met een open en transparante communicatiestijl.
✓ Je kan projecten bedenken, schrijven en implementeren.
✓ Je capteert gemakkelijk de vragen en mogelijkheden van de verschillende ondersteunende
organisaties van de coöperatie, waarvan jij het samenspel stimuleert.
✓ Je kan als coach collega’s aansturen zonder hiërarchische lijn.
✓ Wij zijn erg benieuwd naar welke andere competenties en talenten jij kan inzetten in deze job.
✓ Je hebt een diploma op bachelor- of masterniveau.
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Aanbod
✓ Een super interessante en innovatieve job die het verschil kan maken!
✓ Fijne gemotiveerde en diverse collega’s.
✓ Een aantrekkelijke verloning.
✓ Overname van relevante anciënniteit.
✓ Maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer.
✓ Een dynamische werkomgeving met de nieuwste technieken en professionele materialen.
✓ Je krijgt ruimte voor initiatief, opleidingen en persoonlijke groei.

Is er een match?
Heb je interesse of vragen? Kom je graag eens kennis maken?
Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons.
Mail je kandidatuurstelling ten laatste op 15 juli 2021 door.
E: Lut.Vanaerschot@wingerd.info
We hebben jou nodig en kijken naar je uit!
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