Artsen Zonder Vakantie zoekt een
Regioverantwoordelijke
Wie is Artsen zonder Vakantie?
Artsen Zonder Vakantie is een dynamisch netwerk van medische, paramedische en
technische experten uit België en Afrika. Via uitwisseling, vorming en continue professionele
bijscholing ontwikkelt Artsen Zonder Vakantie aangepaste strategieën en methodieken, die
ziekenhuizen helpen groeien naar een duurzame kwalitatieve en patiëntgerichte medische
dienstverlening en zorg. Daarbij houden we maximaal rekening met de (lokale) eigenheid en
capaciteit, en met de snel veranderende context die ons vakgebied bepaalt en staan onze
waarden van integriteit, verbondenheid, streven naar excellentie, verantwoordelijkheid en
duurzaamheid centraal.
Het team in Mechelen en de regiokantoren in Afrika staan in voor het mobiliseren van het
netwerk, de begeleiding en omkadering van uitwisselingen tussen terreinvrijwilligers en lokale
experten en de uitbouw van modelziekenhuizen. We zoeken naar synergiën en
complementariteit door partnerschappen en innovatie. Wij willen samen het verschil maken en
impact realiseren.
Artsen Zonder Vakantie telt een dertigtal collega’s, waarvan een twintigtal op het kantoor in
Mechelen en een tiental in onze kantoren in Afrika.

Functiebeschrijving
De programma's van MSV hebben tot doel bij te dragen tot de capaciteitsopbouw van de
partnerziekenhuizen in de 5 partnerlanden van MSV: Benin, Burkina Faso, Burundi, Rwanda
en de Democratische Republiek Congo, zodat de partnerziekenhuizen zelf in staat zijn hun
rol in het nationale gezondheidszorgsysteem op te nemen en kwaliteitsvolle en toegankelijke
zorg te verlenen aan de bevolking.
Als regioverantwoordelijke :
•
•
•

•
•
•

Ben je betrokken bij de ontwikkeling, monitoring en rapportage van AZVprogramma’s.
Ben je eindverantwoordelijke, samen met de medisch adviseurs in de partnerlanden,
voor de uitvoering van de capaciteitsversterkende trajecten die AZV opzet in
samenwerking met de partnerziekenhuizen.
Beslis je samen met de medisch adviseurs over de te organiseren trajecten om de
verwachte resultaten te behalen (zendingen door Belgische vrijwillige experten en
lokale experten, thematische regionale opleidingen, uitwisselingen en opleidingen
tussen partnerziekenhuizen..)
Is je taak het plannen, budgetteren, coördineren, superviseren, evalueren en zo nodig
corrigeren van de processen om in de regio een beoogd resultaat te behalen.
Zal je strategisch overleg plegen om de doeltreffendheid en de efficiëntie van de
programma’s in uw regio te versterken,
Maak je deel uit van een team dat bestaat uit drie regioverantwoordelijken, een Public
Health Advisor, een Netwerk Coach en een verantwoordelijke medisch materiaal en
logistiek.

•

Rapporteer je aan de Manager Zuidwerking

Je profiel en competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je herkent jezelf in de missie, de visie en de waarden van Artsen Zonder Vakantie;
Je behaalde een masterdiploma en je hebt 5 tot 10 jaar ervaring in een soortgelijke
functie en/of op het gebied van internationale samenwerking in sub-saharisch Afrika.
Je bent vertrouwd met projectcyclusbeheer en je hebt kennis van monitoring &
evaluatie, en je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in
ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit.
Kennis van het gezondheidssysteem in Afrika is een plus.
Ervaring met het werken met vrijwilligers strekt tot aanbeveling.
Je bent leergierig.
Je bent een resultaatgerichte persoon die tijdig knopen durft doorhakken opdat
projecten ook echt slagen en dat combineert met het mensgerichte.
Je bent een goede organisator en planner.
Je bent een teamplayer, maar kan je taken nauwgezet en zelfstandig uitvoeren
Je neemt initiatief en kan ideeën in de praktijk omzetten.
Vlot omgaan met anderen is jouw tweede natuur, je bent communicatief en je kan je
gemakkelijk aanpassen aan verschillende doelgroepen
Je bent stressbestendig en in staat om prioriteiten te stellen.
Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands en Frans en hebt een kennis van het
Engels
Het werken met MS Office en de courante communicatietools gaat vlot en kennis van
Sharepoint is een voordeel.

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•

Voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar), hernieuwbaar.
Tewerkstelling in Mechelen, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
Glijdende uren en regelmatig werken van thuis is mogelijk;
Een organisatie met een prachtige missie in een boeiend internationaal kader;
Een team van enthousiaste collega’s en vrijwilligers;
Marktconform loon (PC 329.01), rekening houdend met relevante anciënniteit

Interesse en enthousiast?
Stuur dan uiterlijk op 12 juli 2021 je motivatiebrief met referenties en curriculum vitae per
email naar vacatures@azv.be met als titel: “Sollicitatie Regioverantwoordelijke”.
De eerste gesprekken zullen plaats vinden tussen 14 en 16 juli.

