
 

 
 
 
 

 

VACATURE Coördinator psychosociale oncologie  

vervangingsopdracht (deeltijds of voltijds) 

Het Cédric Hèle instituut (CHi) is een opleidingsinstituut en kenniscentrum voor zorgverleners in de 

psychosociale oncologie. We organiseren opleidingen, bieden onze kennis en expertise aan en 

ontwikkelen materialen om zorgverleners te ondersteunen in hun zorg voor mensen met kanker. 

Kan jij je vinden in deze opdracht? Heb je een hart voor oncologie? Wil jij je inzetten voor 

zorgverleners, zodat zij zich erkend en gesteund voelen? Heb je ervaring met het opzetten van (online) 

opleidingen of wil je dit graag leren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 

We zijn een klein en dynamisch team, dat flexibel inspeelt op de noden van zorgverleners in 

oncologie. We werken zelfstandig aan eigen opleidingen of projecten, maar we delen ook een aantal 

taken en stemmen regelmatig met elkaar af. We houden rekening met ieders interesses en eigen 

ideeën zijn erg welkom. 

Binnen deze functie ligt de nadruk op het opzetten van opleidingen, zowel live als online, die je 

uitwerkt in samenwerking met onze ervaren docenten. Daarnaast ondersteun je onderzoek in de 

psychosociale oncologie. 

Wat zit er concreet in je takenpakket: 

▪ Coördineren van (online) opleidingen voor zorgverleners en onderzoekers  

▪ Verder uitwerken van het CHi-leerplatform voor online leren 

▪ Acties opzetten ter ondersteuning van onderzoek in de psychosociale oncologie 

▪ Onze website CHiCom, een online kennisplatform voor professionelen, mee beheren 

▪ Bijwonen en/of organiseren van werkgroepen en vergaderingen 

▪ Ruimte voor het uitwerken van initiatieven, op basis van je eigen expertise 

 

Wie zoeken we? 

▪ Iemand met veel enthousiasme en een masterdiploma in de menswetenschappen  

▪ Ervaring met/binnen oncologie of gezondheidswetenschappen is een extra troef 

▪ Je kan zelfstandig werken, je hebt zin voor initiatief én je hecht belang aan uitwisseling met 

collega’s 

▪ Je kan goed plannen en organiseren 

▪ Je werkt gemakkelijk met een computer en de bijhorende programma’s 

▪ Je bent bereid bij te leren over de mogelijkheden van online leren en de platformen die 

hierbij horen 



 

 
 
 
 

 

Wij bieden jou:  

▪ Een afwisselende en boeiende job, met veel ruimte voor initiatief en zelfstandigheid  

▪ Een uitvalsbasis in het centrum van Mechelen 

▪ Een voltijds of deeltijds contract van minimum 1 jaar 

▪ Verloning volgens PC 330 barema 1.80 

▪ Flexibele werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk 

 

Solliciteren:  

Stuur je CV en motivatie uiterlijk 20 februari 2022 naar info@cedric-heleinstituut.be.  

Voor meer informatie, neem contact op met Ellen Daly via ellen.daly@cedric.heleinstituut.be, 

0476/89.09.78 of neem een kijkje op www.chicom.be  
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