Medisch referent – Griekenland (m/v/x)
CONTEXT
Dokters van de Wereld België (DvdW-B) is een medische NGO, lid van het internationaal netwerk
Médecins du Monde. Onze NGO verzorgt de bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot medische
zorg. Als internationale solidariteitsorganisatie getuigt zij van het gebrek aan zorgtoegang, schendingen
van de mensenrechten en van de menselijke waardigheid.
Dokters van de Wereld legt in haar Belgische en internationale projecten de nadruk op thema's als
«gezondheid en migratie», «seksuele en reproductieve gezondheid», maar ook «risicobeheersing»
voor risicogevoelige personen (voornamelijk druggebruikers).

FUNCTIE
De belangrijkste drie verantwoordelijkheden van de medisch referent zijn
• De transversale thema's gebaseerd op de metiers van Dokters van de Wereld opvolgen en
ontwikkelen: SSR, migratie en gezondheid, noodhulp en conflicten, risicobeheersing.
• De missies van Dokters van de Wereld België op het terrein opvolgen en ontwikkelen.
• De kapitalisatie van de projectrealisaties ondersteunen en de transitie met Dokters van de
Wereld en de Griekse overheid voorbereiden.
Hiernaast is de medisch referent verantwoordelijk voor het beheer van de gezondheidsaspecten van
van de internationale en nationale staff van Dokters van de Wereld tijdens de missies.
• De medische coördinatoren ondersteunen in het gezondheidsbeheer van hun medewerkers:
preventie, medische dekking, medische evacuaties, arbeidsgeneeskunde, ...
• Het veiligheidsbeleid van de ploegen op het terrein valideren met het oog op hun
gezondheid.
De medisch referent vertegenwoordigt Dokters van de Wereld ook op verschillende niveau's:
•
•

Bij de nationale en internationale beslissings- en adviserende instanties de zendingen
vertegenwoordigen voor de gezondheidsaspecten.
Presentaties geven op congressen en deelnemen aan werkgroepen.

ALGEMENE TAKEN
Strategie
•
•
•

De operationele richting van Dokters van de Wereld op het gezondheidsgebied bepalen,
overeenkomstig het strategisch plan van Dokters van de Wereld.
De gezondheidssituatie van de zendingen en het nationaal gezondheidsbeleid en -protocol
opvolgen en samen met de medisch coördinator de noden en prioriteiten bepalen.
Overleg over de strategie van de gezondheidsinterventies opstarten en leiden.

•

Meer specifiek neemt de referent actief deel aan het uitwerken van de verstrekstrategie die
het best past bij de Griekse situatie.

Plannen
• Deelnemen aan het uitwerken van logische kaders en indicatoren voor projectvoorstellen.
• Mee de jaarlijks actieplannen opstellen.
• Bij het bepalen en uitwerken van de programma's, samen met de HR-verantwoordelijke de
nood aan gezondheidswerkers bepalen en de functieprofielen opstellen.
• Het beheer van de middelen plannen om het project ECHO op een continuë manier te
kunnen voleinden, met respect voor de functionering regels ervan.
INWERKING TREDEN
•
•

•
•

De noodzakelijke, wetenschappelijk verantwoorde aanbevelingen doen, om de kwaliteit van
de medische interventies te verbeteren en toezien op de toepassing ervan tijdens de missies.
Erop toezien dat mensen en middelen correct ingezet worden voor de medische activiteiten.
Meer bepaald is de medisch referent, samen met de logistieke ploeg, verantwoordelijk voor
het valideren van internationale medische bestellingen (medicijnen, medisch materiaal) en
de nationale bestellingen (leveranciers, fabrikanten, …).
Deelnemen aan aanwervingen, (de-)briefings, opleidingen, evaluaties, …
Toezien op de technische ondersteuning in het gezondheidsdomein en van de desk officers
en de medische coördinatoren omkaderen en begeleiden: coördinatie, toezicht,
werkmiddelen.

Monitoring en Evaluatie
•

•
•

•

De instrumenten ontwikkelen (spel van indicatoren) en de rapportering opvolgen,
toezichtssystemen organiseren, gegevens verzamelen en analyseren (bv: SITREP en
Monitool).
Eindverantwoordelijk voor het medisch aspect van de inhoud van de verslagen aan de
donateurs.
Deelnemen – ook voor het medisch aspect – aan de valorisatie/kapitalisatie van de projecten,
waaronder deelname aan studies: werkgroepen, vergelijkende analyse van gegevens,
publicaties.
Meer bepaald zal de referent meewerken aan het eindrapport van het project (inhoudskeuze,
verzameling en analyse van gegevens, kapitalisatie van de verworvenheden...).

VEREIST PROFIEL
• Hoger opleiding in een richting gezondheid en gezondheidsorganisatie (Arts, Master in de
openbare gezondheid, …).
• Ervaring in het beheer van humanitaire en/of ontwikkelingsprojecten.
• Terreinervaring: Minimaal 3 jaar ervaring als medisch projectverantwoordelijke of
gelijkwaardige functie.

•
•

•
•
•

Kennis van het beheer van de gezondheidszorg in minstens een van de volgende landen:
Griekenland, de Balkan, België.
Persoonlijke vaardigheden: analytisch vermogen, zin voor synthese, humaan ingesteld,
coachingvaardigheden, in ploeg kunnen werken en communiceren, zelfstandig,
ondernemend, creatief en vernieuwend.
Mobiliteit: minimaal 20% verplaatsingen op het terrein.
Talenkennis: Frans en Engels zijn onontbeerlijk.
Informatica : Het basispakket MS Office beheersen

WE BIEDEN
•
•
•
•
•

Een boeiend en familiale werkomgeving met balans privé-pro.
Een gevarieerde functie in contact met het hart van de projecten van Dokters van de Wereld
in België en in Griekenland
Een contract van bepaalde duur (CDD – 6 maanden) – vanaf Januari 2018.
Functie deeltijd: 3/5 (3 dagen per week)
Een aantrekkelijk salaris volgens uw profiel en ervaring met voordelen.

GEINTERESSEERD?
Stuur uw kandidatuur met het elektronisch formulier via onderstaande link, vóór 31/01/2018.
https://www.doktersvandewereld.be/kandidatuur-jobs-2018
Gelieve als onderwerp te vermelden: « Medisch Referent Griekenland ».
Alleen de geselecteerde kandidaten zullen gecontacteerd worden en Dokters van de Wereld behoudt
zich het recht voor om de vacature vroegtijdig af te sluiten. Bedankt voor uw begrip.
Dokters van de Wereld dankt u voor uw interesse in onze organisatie en wenst u veel succes in uw
loopbaan.

