Vacature medewerker kankerpreventie
Kom op tegen Kanker is op verschillende fronten actief in de strijd tegen kanker en komt op voor de
rechten en belangen van kankerpatiënten, waaronder hun recht op de beste behandeling en zorg. Zo
zet Kom op tegen Kanker tal van zorgprojecten op zoals de Kankerlijn, ondersteuning van
lotgenotengroepen, en vrijwilligerswerkingen met activiteiten voor kinderen, jongeren, allochtonen
en patiënten in en buiten ziekenhuizen. Ook financiert de organisatie vernieuwende initiatieven in de
psychosociale zorg voor kankerpatiënten.
Steun aan onderzoek staat eveneens centraal. Behalve het financieren van patiëntgericht medisch
onderzoek wil Kom op tegen Kanker een voortrekkersrol spelen op het vlak van psychosociaal
oncologisch onderzoek in Vlaanderen. Dat type onderzoek vormt de basis voor wetenschappelijk
onderbouwde vernieuwing in de zorg voor (ex-)kankerpatiënten.
Tot slot doet Kom op tegen Kanker aan beleidsbeïnvloeding en besteedt het heel wat aandacht aan
informatie en preventie. Om al die taken te vervullen, zet de organisatie sterk in op fondsenwerving.
Voor de versterking van zijn team Kennis en Beleid zoekt Kom op tegen Kanker een (m/v)
MEDEWERKER KANKERPREVENTIE.
Het betreft een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Uw functie
-

U werkt nauw samen en in overleg met uw collega-medewerker kankerpreventie van de
dienst Kennis en Beleid aan de realisatie van onze preventiedoelstellingen: een rookvrije
samenleving (jongeren van de sigaret houden, mensen beschermen tegen meeroken en het
aantal rokers terugdringen) en een gezonde leefomgeving (een leefomgeving vrij van
kankerverwekkende stoffen en een omgeving die gezonde leefstijlkeuzes stimuleert).

-

U werkt mee aan de kennisopbouw van de organisatie: u volgt de (politieke) actualiteit en
wetenschappelijke publicaties op inzake kankerpreventie, met vooral aandacht voor de
prioritaire preventiethema’s waar Kom op tegen Kanker op inzet: tabak, milieufactoren,
voeding en beweging, zonnen, maatregelen die aanzetten tot gezonde keuzes ... U wisselt
informatie uit met collega’s, neemt deel aan interne en externe vergaderingen en
werkgroepen, woont studiedagen bij en onderhoudt een netwerk van externe specialisten.

-

U doet onderzoek naar het preventiebeleid en volgt onderzoek door derden in opdracht van
de organisatie op.

-

U werkt mee aan beleidsbeïnvloeding: u formuleert beleidsvoorstellen die bijdragen tot een
optimale kankerpreventie; u werkt mee aan events, lobbyinitiatieven, politieke acties en de
bekendmaking van rapporten en politieke dossiers. U legt contacten met en
vertegenwoordigt de organisatie in Vlaamse, nationale en Europese werkgroepen en fora.

-

U zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing en voorbereiding van
preventiecampagnes i.v.m. thema’s waarvoor u verantwoordelijk bent.

-

U rapporteert aan het diensthoofd Preventie en Vroegopsporing van Kennis en Beleid

Uw profiel
-

U bent master, bij voorkeur in de gedragswetenschappen (gezondheidsbevordering,
gezondheidspsychologie …).
U hebt minstens vijf jaar relevante ervaring, bij voorkeur in de gezondheidspromotie.
U hebt een sterke analytische en synthetische geest en werkt planmatig.
U neemt graag initiatief en bent oplossingsgericht.
U bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld.
U communiceert en schrijft vlot voor een breed publiek.
U kunt zowel zelfstandig als in team werken.
U bent sterk in het uitbouwen en onderhouden van netwerken.
U hebt kennis van courante computersoftwareprogramma’s zoals Microsoft Office.

Wat bieden we u?

- Een sterk team en een organisatie met een uitstekende reputatie.
- Een maatschappelijk geëngageerde omgeving met ruimte voor eigen initiatief en
-

persoonlijke ontplooiing.
Een aantrekkelijke en competitieve verloning aangevuld met extralegale voordelen.

Stuur uw sollicitatiebrief en cv voor 28 februari naar Kom op tegen Kanker, t.a.v. Patrick De Wolf,
Koningsstraat 217, 1210 Brussel, of patrick.dewolf@komoptegenkanker.be.

