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Mondhygiënist Gezonde Mond

Hiring organization

Beschrijving

Beroepsvereniging
Mondhygienisten

Beschik je over een bachelor in de mondzorg?
Woon je in de provincie Antwerpen of Limburg en beschik je over een auto?
Wil je graag drie dagen per week meewerken aan een mondzorgproject voor
personen in kansarmoede?
Ben je een geboren motivator en organisator? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als Vlaams Instituut Mondgezondheid (Merknaam Gezonde Mond) zijn we sinds
2017 gestart met het project Ieders Mond Gezond. Het project leidt
eerstelijnsmedewerkers uit welzijns- en gezondheidsorganisaties op tot
mondzorgcoach, met als doel personen in kansarmoede op een geïnformeerde
wijze naar de lokale tandarts te begeleiden. De nadruk ligt hierbij op toeleiding naar
het reguliere zorgcircuit. Daarnaast organiseert Ieders Mond Gezond
mondscreenings in de deelnemende welzijns- en gezondheidsorganisaties.

Locatie
Antwerpen,Limburg

Plaatsing vacature
december 3, 2019

Gezonde Mond zoekt een enthousiaste projectmedewerker in regio Antwerpen of
Limburg die minstens 12 maanden kan meehelpen bij de verdere lokale
implementatie van het project Ieders Mond Gezond. Kijk of je in aanmerking komt
en dien je kandidatuur in!

Je functie?
Je overtuigt lokale besturen, welzijns- en gezondheidsorganisaties van het
belang van mondzorg en creëert draagvlak.
Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie over het
project.
Je initieert en onderhoudt samenwerkingen met externe partners.
Je bent verantwoordelijk voor de rekrutering van nieuwe mondzorgcoaches.
Je organiseert en coôrdineert de opleidingen tot mondzorgcoach.
Je begeleidt en ondersteunt de opgeleide mondzorgcoaches en bent hun
lokaal aanspreekpunt.
Je organiseert en coôrdineert de mondscreenings bij de doelgroep.
Je staat als mondhygiënist mede in voor de uitvoering van de
mondscreenings.
Je evalueert de lokale trajecten.
Je denkt mee over de ontwikkeling van nieuwe ondersteuningsmaterialen
Je neemt deel aan teamvergaderingen.
Je rapporteert de voortgang van het project volgens afspraken aan het
Vlaams Instituut Mondgezondheid.

Je profiel
Kennis en ervaring
Je beschikt over een bachelor in de mondzorg.
Je hebt praktijk- of stage ervaring in de zorgsector.
Je hebt kennis van preventieve methodieken in de welzijns- en/ of
gezondheidssector.
Je bent vaardig in het organiseren en coôrdineren.
Je hebt ervaring met of kennis over projectmatig werken.
Je hebt ervaring met of kennis over coaching.
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Algemeen
Je bent overtuigd van het belang van mondgezondheid voor de algemene
gezondheid.
Je hebt affiniteit voor de doelgroep personen in kansarmoede.
Je werkt graag in team en kan tegelijk goed zelfstandig werken.
Je pakt problemen constructief aan.
Je bent communicatief aangelegd en bent vaardig in het initiëren en
onderhouden van nieuwe contacten.
Je bent flexibel en kan jezelf goed aanpassen aan verschillende
omstandigheden.
Je bent ondernemend aangelegd en hebt oog voor nieuwe kansen tot
(samen)werking.

Gezonde mond biedt je
Je bent ondernemend aangelegd en hebt oog voor nieuwe kansen tot
(samen)werking.
Een gevarieerde en uitdagende job waarbij je je kan inzetten voor het
verbeteren van de mondgezondheid bij kwetsbare doelgroepen.
Een contract van 60% voor een periode van minstens 12 maanden.
Start: januari 2020.
Ondersteuning van het Ieders Mond Gezond team in een positieve en
aangename werksfeer.
Een marktconform loonpakket.
Een uitdagende werkomgeving.
> Een (kilometer)vergoeding voor verplaatsingen.

Hoe je kandidaat stellen?
Stuur je CV, motivatiebrief en
eline.deblaere@gezondemond.be

diploma

in

een

PDF-document

naar:

Probeer zoveel mogelijk duidelijk te maken waarom jij precies in aanmerking komt.
Na selectie van de kandidaturen nodigen we je uit voor een gesprek. Voor vragen
en meer informatie over het project en de functie kan je terecht bij
eline.deblaere@gezondemond.be of 02 413 OO 12.
Gezonde Mond beheert de informatie in overeenstemming met de wet van 11
december 1998 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
zal zich ook houden aan de regels die vastgelegd worden in de Europese
privacywetgeving (GDPR).
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