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VACATURE 

MEDEWERKER COMMUNICATIE, ADMINISTRATIE EN ORGANGANISATIE GGZ-NETWERK SaRA 

 

SaRA is het samenwerkingsverband gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio 

Antwerpen en Voor- en Noorderkempen. Het netwerk staat voor samenwerking en engagement van 

alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een 

psychische kwetsbaarheid.  

Om onze missie te realiseren zoeken we een gemotiveerde medewerker 50% die ons wil 

ondersteunen op gebied van communicatie, organisatie en administratie. 

Taakomschrijving: 

Twee netwerkcoördinatoren staan in voor de procesbegeleiding binnen het netwerk. Je ondersteunt 

hen in deze opdracht op vlak van: 

Communicatie: 

▪ Je geeft mee vorm aan een coherent en sterk communicatiebeleid van GGZ-netwerk SaRA. Je 

brengt hiervoor de noden en opportuniteiten in kaart, doet creatieve voorstellen en stelt in 

overleg het communicatieplan op;   

▪ Je bent verantwoordelijk voor het schrijven van teksten voor de website en nieuwsbrieven.  

Organisatie: 

▪ Je ondersteunt de netwerkcoördinatoren bij het plannen en organiseren van 

overlegmomenten; 

▪ Je organiseert events, studiedagen en opleidingen. In het kader daarvan zorg je voor de 

planning, de praktische organisatie, de administratie, het opmaken van de draaiboeken, de 

bekendmaking en communicatie.  

Administratie: 

▪ Je ondersteunt bij verslaggeving van vergaderingen; 

▪ Je redigeert rapporten en activiteitenverslagen; 

▪ Je houdt contactlijsten up to date; 

▪ Je houdt de website up to date; 

▪ Je inventariseert en verwerkt informatie tot een overzicht; 

▪ Je beheert het online archief. 

 

 

http://www.netwerksara.be/


Gezocht profiel: 

▪ Je beschikt over een diploma op bachelor niveau of gelijkwaardig door ervaring; 

▪ Je beschikt over sterke communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 

▪ Je bent creatief in het uitdenken en uitwerken van communicatieplannen; 

▪ Je kan goed plannen, organiseren, werkt nauwgezet en je kan overweg met deadlines; 

▪ Je hebt zin voor initiatief en weet van aanpakken, ook voor praktische en logistieke taken; 

▪ Je kan zelfstandig werken maar evengoed in teamverband (bv. in werkgroepen); 

▪ Je bent ‘digital minded’ en kan vlot werken met office-softwarepakketten (Excel, Word, 

Outlook,…). Specifieke praktijkervaring met meer grafische toepassingen (o.a. Indesign, 

Photoshop, Illustrator,…) is een meerwaarde; 

▪ Je bent bereid om je op regelmatige basis te verplaatsen in regio Antwerpen. 

Ons aanbod: 

▪ Een boeiende en gevarieerde functie in een ruim samenwerkingsverband tussen organisaties. 

Ruimte voor eigen initiatief.  

▪ Een arbeidsovereenkomst bepaalde duur tot en met augustus 2021, met reële kans op 

aansluitend een overeenkomst onbepaalde duur; 

▪ Deeltijdse betrekking 50%, flexibele arbeidsplanning; 

▪ Verloning op bachelor niveau volgens barema 1.55/61/77 van paritair comité 330.01; 

▪ Indiensttreding: bij voorkeur zo snel mogelijk; 

▪ Locatie tewerkstelling: Haagbeuklei 12 te Wilrijk. Het werkgeverschap wordt opgenomen door 

het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid (OGGPA). 

Interesse? 

Stuur je motivatiebrief met CV per mail tegen 31 augustus 2019 naar de netwerkcoördinatoren SaRA 

via helga.peeters@netwerksara.be en ewout.vanhove@netwerksara.be.  

Voor meer informatie over SaRA kan je terecht op de website www.netwerksara.be. Voor vragen over 

de vacature kan je contact opnemen met de netwerkcoördinatoren via het nummer 0468/13.05.23. 

Kandidaten die worden weerhouden, worden in de loop van september uitgenodigd voor een gesprek 

en praktische proef.  

 

In samenwerking met: 

  

Overlegplatform Geestelijke Gezondheid 
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