
 

VACATURE 

Coördinator medisch milieukundigen  
100% bepaalde duur tot 24/12/2021, onmiddellijke 

indiensttreding, verlenging mogelijk 

  

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 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. 

Momenteel zijn we op zoek naar een coördinator medisch milieukundigen, die deel 
uitmaakt van het team gezondheid en milieu bij het Vlaams Instituut Gezond Leven.  
Deze stafmedewerker heeft als hoofdtaak om de medisch milieukundigen (mmk’s) te 
vertegenwoordigen, coachen en coördineren.  De medisch milieukundigen werken bij 
de Vlaamse Logo’s rond het thema gezondheid en milieu. 

Je functie  

• Je ondersteunt, coacht en coördineert de medisch milieukundigen in hun lokale 
werking. Hierbij streef je naar een maximale kennisuitwisseling en uniformere 
werking over alle Vlaams Logo’s heen. 

• Je werkt zeer nauw samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), de 
opdrachtgever. Je vertegenwoordigt de medisch milieukundigen bij AZG en zorgt 
voor een optimale samenwerking tussen alle partners, waarbij je aandacht hebt 
voor ieders verwachtingen en bezorgdheden. 

• Je onderhoudt en bouwt contacten uit met een breed netwerk van partners. Jij 
bent dus het aanspreekpunt voor externen voor de mmk-werking. 

• Je staat in voor het onderhoud van de interne en externe communicatiekanalen. 
• Je wordt in de uitvoering van deze taken begeleid door een programmanager en 

werkt nauw samen met andere collega-stafmedewerkers. 
 
 
 



Je profiel 

• Je hebt een masterdiploma en enkele jaren bewezen ervaring met het coachen en 
coördineren van een team. 

• Je bent een netwerker en weet anderen te motiveren en te enthousiasmeren: je 
slaagt erin om  de medisch milieukundigen mee te trekken, je kan hun 
bezorgdheden capteren en vertalen in oplossingen. 

• Het is voor jou een voldoening gevende uitdaging om de verwachtingen en 
ambities van de diverse partners te verzoenen. 

• Je hebt affiniteit met het thema milieu en gezondheid. 
• Je communiceert graag, zowel schriftelijk als mondeling.  
• Je werkt kwaliteitsvol en planmatig. 
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken. 
• Je bent positief ingesteld, flexibel en stressbestendig. 
• Je hebt een goede kennis van Office en weet snel je weg te vinden in nieuwe 

online applicaties.  
• Je kiest voor een gezonde leefstijl. 
• Je kan onmiddellijk starten. 

Wij bieden je 

• Een contract van 100% van bepaalde duur tot 24/12/2021. 
• 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 aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331), gratis woon-werkverkeer 

NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, laptop, GSM-abonnement, flexibele 
arbeidsuren en uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen. 

Interesse? 

Stuur ten laatste op 24 januari 2021 je sollicitatiebrief, cv in pdf-formaat in één 
document ter attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be 
met referentie ‘MMK21. Het sollicitatiegesprek gaat door op 29 januari 2021 in de 
namiddag. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij 
stien.vandierendonck@gezondleven.be. 
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