
 
 

 

Netwerkcoördinator (m/v/x) 
 

 

Artsen Zonder Vakantie (AZV) is een erkende NGO en vormt een dynamisch netwerk van medische, 

paramedische en technische experten uit België en Afrika, omkaderd door een professioneel team. 

Onze zorgprofessionals zetten zich al 40 jaar vol overgave in voor toegankelijke en kwaliteitsvolle 

gezondheidszorg. Want dat is een recht voor iedereen.  

 

Door vooral uitwisseling onder collega’s en continue professionele vorming ondersteunen wij een 40-

tal ziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika. Zodat zij zélf duurzame en patiëntgerichte zorg kunnen 

verlenen.  Zo doen wij ziekenhuizen groeien. Zo kan zorgpersoneel zich ontplooien. Zo krijgen 

patiënten de beste zorg. 

 

Het team van Artsen Zonder Vakantie staat in voor het mobiliseren van het netwerk, de begeleiding en 

omkadering van uitwisselingen tussen onze Experts-vrijwilligers en lokale Afrikaanse experten en de 

uitbouw van modelziekenhuizen. Artsen Zonder vakantie bestaat uit een 40- tal collega’s en 

kantoorvrijwilligers in Mechelen en een tiental collega’s in onze kantoren in Afrika. 

 

 Wij willen samen het verschil maken en impact realiseren. 

 

 

Jouw functieomschrijving 

Als Netwerk coördinator maak je deel uit het de dienst Programma’s en heb je een sleutelrol 

om het netwerk van vrijwillig geëngageerde medische, paramedische en technische 

professionals van Artsen Zonder Vakantie in België te begeleiden en te omkaderen. Je bouwt 

duurzame relaties op met de vrijwillig geëngageerde medische, paramedische en technische 

professionals die zich inzetten voor Artsen Zonder Vakantie. 

• Je zorgt voor de rekrutering en een kwaliteitsvolle omkadering van deze experts-

vrijwilligers 

• Je staat in voor een systematische voorbereiding, opvolging en terugkoppeling van 

experts-vrijwilligers die op werkbezoek gaan naar Afrika. 

• Je faciliteert het uitwerken van virtuele vormingen en workshops met bestaande 

werkgroepen en experts-vrijwilligers.  

• Je faciliteert uitwisselingen tussen werkgroepen en medische, paramedische en 

technische professionals in België en Afrika. 

• Je werkt vormingen uit voor de experts-vrijwilligers en je organiseert op regelmatige 

basis vormingen rond verscheidene thema’s (interculturaliteit, internationale 

samenwerking, gender, methodieken voor training of trainers,...) 

• Je coördineert op een participatieve wijze de design van het AZV netwerk in België en 

de verschillende landen in Afrika, het opzetten van thematische werkgroepen, 

uitwerken van hun mandaat, hun structuur en werkwijze, de wijze van communiceren, 

organisatie van het delen van kennis, ...  



 
 

 

• Je bouwt het AZV netwerk verder uit en je ondersteunt de uitwisseling tussen AZV 

experts-vrijwilligers binnen het netwerk en moedigt dit aan.  

• Je werkt nauw samen met collega’s van de verschillende teams in België en de 

verschillende landen in Afrika waar AZV werkzaam is. 

• Je rapporteert aan de Manager Internationale Programma’s 
 

 

Jouw profiel en competenties  

• Je herkent jezelf in de missie, de visie en de waarden van Artsen Zonder Vakantie; 

• Je behaalde een master in een medische/paramedische richting. 

• Je hebt een passie voor vrijwilligerswerk. 

• Je bent pedagogisch heel sterk onderlegd. 

• Je hebt affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en de zorgsector. 

• Je hebt goede interpersoonlijke, organisatorische, redactionele en communicatieve 

vaardigheden. 

• Je bent thuis in het gebruik van digitale tools voor meetings, uitwisselingen, 

workshops, … 

• Je bent ondernemend, zelfstandig en flexibel. 

• Je werkt goed in teamverband. 

• Je spreekt goed Nederlands en Frans (mondeling en schriftelijk), en een goede kennis 

van het Engels is een pluspunt. 

• Het werken met MS Office en de courante communicatietools gaat vlot en kennis van 

SharePoint is een voordeel.  
 

 

Ons aanbod 

• Voltijds contract van onbepaalde duur;   

• 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;  

• Veel ruimte voor ontwikkeling en opleiding;  

• Marktconform loon (PC 329.01).  

 

Geïnteresseerd én enthousiast? 

Stuur dan uiterlijk 31 augustus 2022 je motivatiebrief met referenties en curriculum vitae per 

email naar vacatures@azv.be met als titel: “Sollicitatie Netwerkcoördinator”. 

Je vindt alle informatie op onze website www.azv.be. 

 

Artsen Zonder Vakantie voert een gelijkenkansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn 

doorslaggevend. 

http://www.azv.be/

