
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vacature Intergemeentelijke preventiewerker 
gezondheid (m/v/x- 100%/80%- onbepaalde duur). 
 
Omschrijving:  
 
De stad Antwerpen en de gemeenten Wommelgem, Stabroek en Schoten slaan de handen in 
elkaar om te werken aan een betere gezondheid van hun inwoners. Daarvoor zoeken ze, in 
samenwerking met Logo Antwerpen, twee intergemeentelijke preventiewerkers 
gezondheid. 
  
Als preventiewerker zorg je binnen de gemeente/buurt voor verbinding en samenwerking 
tussen verschillende organisaties uit welzijn, zorg, hulpverlening en vrije tijd om via 
concrete projecten de gezondheid van de inwoners structureel te verbeteren. Je zorgt 
voor een aanbod op maat van de gemeente/buurt. Dat aanbod kan bestaan uit screening, 
vorming, werken aan gezondheidsvaardigheden,… hiervoor werk je bij voorkeur samen met 
organisaties en diensten die dit aanbod kunnen realiseren. 
 
Naast acties die zich richten tot de brede bevolking, werk je ook projecten uit voor de 
meest kwetsbare inwoners om via aangepaste methodieken bij te dragen aan het 
verminderen van de gezondheidsongelijkheid. 

  
Profiel: 
 

• Je bent praktisch ingesteld, weet van aanpakken en legt graag en makkelijk nieuwe 
contacten;  

• Je hebt feeling met het lokale welzijnswerk en de gezondheids(zorg)sector. Je kan 
deze partners overtuigen, enthousiasmeren en verbinden voor een gezamenlijk 
project; 

• Je haalt energie uit zelfstandig een project opzetten, opvolgen en trekken;  

• Je kan goed het overzicht bewaren in je eigen agenda en takenpakket; 

• Je verplaatst je vlot en graag doorheen het werkingsgebieden van de 4 
eerstelijnszones Noord-Antwerpen, Antwerpen Centrum, Antwerpen Zuid en 
Antwerpen Oost; 

• Je werkt nauw samen met de medewerkers van lokale besturen en Logo Antwerpen; 

• Je hebt een relevant bachelorsdiploma of gelijkgesteld door ervaring.   
 
 



Ons aanbod: 

• Tewerkstelling bij Logo Antwerpen met verloning binnen PC 331 binnen barema b1c 
en een interessant pakket aan extralegale voordelen.  

• Contract van onbepaalde duur (80% of 100%), onmiddellijke indiensttreding. 

• Flexibele werkplaatsen afhankelijk van het project dat je in samenspraak met de 
lokale besturen opneemt. 

• Een boeiende functie met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, mogelijkheid 
tot uitbouwen van een sterk netwerk en professionele ondersteuning vanuit de 
lokale besturen en Logo Antwerpen.  

 
Praktisch 
 
Stuur je motivatiebrief en CV voor 31/7/2020 naar Sara Bertels, coördinator Logo 
Antwerpen via sara.bertels@logoantwerpen.be. 
 
Je krijgt voor 8/8/2020 een bericht of je al dan niet weerhouden bent. De geselecteerde 
kandidaten worden in de week van 10 augustus uitgenodigd voor een gesprek.  
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