
 

 

VACATURE Coördinator psychosociale oncologie  
deeltijds (60%) – onbepaalde duur 

Het Cédric Hèle instituut (CHi) is een kennis- en vormingscentrum voor professionelen in de 
psychosociale oncologie.   
Via opleiding, een online community (CHiCom), netwerking, wetenschappelijk onderzoek en een 
signaalfunctie naar de overheid wilt het CHi de psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun 
naasten verbeteren. CHi is structurele partner van Kom op tegen Kanker.   

 

Taken: 

 Je beheert het vormingsaanbod en werkt dit verder uit, je maakt de vormingen bekend en 
zorgt voor de praktische organisatie samen met de administratief coördinator. 

 Je beheert de opleiderspool, in samenspraak met collega’s. 
 Je ontwikkelt, samen met collega’s, nieuwe vormingen en e-learning modules. 
 Je houdt de CHiCom, een online kennisplatform voor professionelen in oncologie, up-to-date. 
 Je behoudt het overzicht van de laatste wetenschappelijke inzichten binnen de psychosociale 

oncologie en vertaalt deze naar de (klinische) praktijk. 
 Je werkt mee aan onderzoek rond psychosociale aspecten binnen oncologie. 
 Je volgt en/of organiseert werkgroepen. 
 Je neemt deel aan teamvergaderingen en andere overlegmomenten. 

 

Profiel:  

 Je hebt een masterdiploma in de humane wetenschappen, met voorkeur voor (klinische) 
psychologie. 

 Je hebt ervaring in de psycho-oncologie. 
 Je hebt interesse en expertise in (wetenschappelijk) onderzoek. 
 Je bent taalvaardig zowel in schriftelijke verslaggeving als in mondelinge contacten. 
 Je hebt sterke organisatorische vaardigheden. 
 Je kan zelfstandig werken, neemt initiatief en beschikt over een gezonde dosis assertiviteit. 
 Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en denkt actief mee. 
 Je kan vlot overweg met de courante Microsoft office pakketten. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

Wij bieden:  

 Een deeltijds contract (22,8u/week – 60%) van onbepaalde duur, zo snel mogelijke 
indiensttreding  

 Een afwisselende en boeiende job binnen een kleine vzw in volle ontwikkeling, met veel 
ruimte voor initiatief en zelfstandigheid  

 Een uitvalsbasis in het centrum van Mechelen 
 Verloning volgens PC 330 barema 1.80 
 Flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk 
 Vergoeding woon-werk-verkeer 
 Hospitalisatieverzekering 

 

Solliciteren:  

Stuur je kandidatuur met CV en motivatie uiterlijk 20 april ’18 naar info@cedric-heleinstituut.be.  
Voor meer info kan je terecht bij Eva Jacobs - 0473 81 29 76. 

 


