Is op zoek naar een Opleidingsverantwoordelijke m/v
Bent u geïnteresseerd in de gezondheidssector? Heeft u zin om deel te nemen aan de revolutie die het elektronisch
delen van gezondheidsgegevens vormt? Heeft u gevoel voor de menselijke factor en houdt u ervan om de
behoeften, impasses en motivatiefactoren van mensen te begrijpen? Bent u een projectleider, met goede
analytische eigenschappen? Schrikt een heel klein beetje techniek u niet af? Dan is deze functie van
Opleidingsverantwoordelijke u op het lijf geschreven!
Abrumet is een kleine innovatieve vzw die, dankzij het Brusselse Gezondheidsnetwerk, het delen van gegevens
tussen de zorgactoren mogelijk maakt. De doelstelling? Een betere kwaliteit van de zorg voor de patiënt.
Als Opleidingsverantwoordelijke bepaalt en superviseert u het opleidingsprogramma voor de huisartsen en de
andere zorgverleners in het Brusselse Gewest. U helpt eenieder om de hindernissen van de technologie te
overwinnen, zodat het hele verzorgende team rond een patiënt efficiënter kan communiceren.
Verantwoordelijkheden
-

U begrijpt de behoeften van de verschillende doelgroepen op opleidingsgebied
In samenwerking met de directrice werkt u een actieplan uit om aan deze behoeften te voldoen
U bereidt de bestekken voor en verzorgt de aanbestedingen
U ontwerpt/volgt het ontwerp op van informatie- of opleidingssessies, e-learningmodules,
gebruikersenquêtes of andere bewustmakingsacties
U monitort de resultaten ervan in ons CRM dat u perfect beheerst
U analyseert deze resultaten uiterst nauwkeurig en komt met creatieve suggesties voor verbetering

Opleiding en ervaring
-

U heeft een universitair/hogeschool diploma of u heeft een bewezen relevante ervaring van ten minste 5
jaar.
U bent tweetalig Frans/Nederlands
Kennis van medische IT en/of CRM-software is een pre

Talenten en competenties
-

U houdt ervan mensen te motiveren, talenten te rekruteren en het werk van externe dienstverleners te
beheren
U bent pragmatisch ingesteld en in staat om zelfstandig uw projecten te leiden. U houdt ervan resources
te organiseren, prioriteiten te stellen, te plannen en procedures in te voeren.
U heeft goede communicatieve vaardigheden: u houdt ervan om te luisteren, teksten op te stellen,
materiaal te presenteren, feedback te benutten enz.
U bent resultaatgericht.
U beschikt zowel over interne als externe teamgeest en u bent dienstverlenend ingesteld.

Ons aanbod
Wij bieden u een COD binnen een kleine vzw met een ondernemersgeest, met een aantrekkelijk salarispakket. Stuur
uw sollicitatie (cv en sollicitatiebrief waarin u uitlegt waarom u gemotiveerd bent voor deze functie) ten laatste op
24 april 2019 ter attentie van Aylin Türe: aylin.ture@abrumet.be

