HQ : Medisch Referent, Brussel

CONTEXT
Dokters van de Wereld – België is een medische ngo, lid van het internationaal netwerk Dokters van
de Wereld. De delegatie van DvdW-B voert humanitaire en ontwikkelingsprojecten uit België en het
zuiden. De 4 transversale thema's van DvdW zijn:
 Seksuele en reproductieve gezondheid (SRG)
 Gezonheid en migratie,
 Risicobeheersing en
 Noodhulp en conflicten

OBJECTIEVEN VAN DE FUNCTIE
Binnen de afdeling operaties, onder toezicht van de medisch directeur, bent u verantwoordelijk voor
de technische opvolging van de medische interventies van de projecten, die onder uw thematische
competentie(s) vallen (seksuele en reproductieve gezondheid, gezondheid-migratie,
risicoverbeheersing en / of noodhulp en conflicten) en om de medische kwaliteit te garanderen van
projecten die door MdM (internationaal) worden uitgevoerd door efficiënt gebruik van middelen.

BELGANRIKSTE TAKEN
Als Technician
De projectmedewerkers begeleiden en sturen om hen te ondersteunen bij het aanleren en toepassen
van de middelen en de procedures en het uitvoeren van de protocols zoals bepaald in het Departement
operaties (Strategisch plan, Institutionele landenstrategie, Actieplannen).
Voorbeelden van taken:
• De medische context van het project opvolgen: beleidsaspecten en gezondheidsprotocols
(nationaal), en zo nodig aangepaste maatregelen voorstellen.
• Deelnemen aan de redactie van het technisch gedeelte van de financieringsaanvragen en de
tussentijdse en definitieve verslagen voor de donateurs.
• Samen met de projectverantwoordelijke de logistieke kaders bepalen en de juiste indicatoren voor
de betrokken thema’s.
• Geregeld aan de zetel de nodige gegevens doorspelen voor verslagen, monitoringssystemen,
gegevensverzameling en -analyse, opvolging van de indicatoren.
• Bestaande manieren voor het plannen van projecten verbeteren of nieuwe manieren uitwerken.
• Toezien op een correct gebruik van de middelen bij het opzetten van de medische activiteiten; de
medische bestellingen (medicijnen, medisch materiaal) voor de projecten valideren, de noden voor
medisch personeel bepalen.
• Antwoorden op de technische vragen van de projectmedewerkers (bv het gebruik van Monitool).
• Briefings en debriefings organiseren met de medische medewerkers.
Als specialist in uw thema (SRG of gezondheid en migratie)
Wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen formuleren en toezien op de uitvoering ervan om de
kwaliteit van de medische interventies te verbeteren
Voorbeelden van taken:


•
•
•
•

Actief mee nadenken over de evolutie van de projecten en de programmering en/of heroriëntering
van nieuwe projecten (cyclus van het project, jaarlijkse actieplannen, interventiestrategie per land).
Thematische verslagen maken; besluiten formuleren als basis voor de pleidooien.
Meewerken aan de opwaardering en bestendiging van de projecten zoals deelname aan studies,
werkgroepen, vergelijkende gegevensanalyse en publicaties.
Dokters van de Wereld vertegenwoordigen bij (inter)nationale beslissingsinstanties voor
gezondheidsgebonden aspecten en initiatieven voor pleitbezorging.
Kennis- en best practicesuitwisseling bevorderen tussen de verschillende medewerkers, projecten

Als lid van de landenploegen
Actief deelnemen aan de vergaderingen van de landenploegen om de noodzakelijke informatie mee
te delen als hulp bij te nemen beslissingen
Voorbeelden van taken:
• Actief deelnemen aan de budgetanalyses, de lacunes identificeren en verbeteringen voorstellen.
• De toegepaste methodes/processen en hun toepassing evalueren.
• Bezoeken op het terrein (interne controle, coachen, harmoniseren van de werkwijzen,...)
• Actief deelnemen aan de activiteiten van het departement operaties (bv. week van de
coördinatoren)
Als medewerker van het Departement Operaties
Verbeteringen van de bestaande procedures, modellen, methodes en middelen analyseren,
communiceren en aanbrengen om de optimale uitrol van de medische activiteiten toe te laten, ze te
implementeren en de expertise van het medisch departement te laten groeien.
Voorbeelden van taken:
• Informatie onder de medewerkers verspreiden.
• Analyses uitvoeren (statistieken).
• Redactie van nota's om de verantwoordelijken te helpen bij hun beslissingen.
• Meewerken aan de organisatie van back-ups (afwezigheden, vakantie).
• Verbeteringen aanbrengen aan de bestaande procedures en middelen, beheerd door het
departement.
Deze verantwoordelijkheden zullen op een specifieke en transversale manier in werking treden op
basis van een jaarlijks individueel actieplan dat bepaald wordt in overleg met de verantwoordelijke.

UW PROFIEL
Ervaring en training:



Dokter of professional op het gebied van gezondheidszorg, met een Master in Public Health
of gelijkwaardige ervaring
Minimaal 3 jaar ervaring in humanitair en / of ontwikkelingsprojectbeheer; ervaring op het
gebied van migratie is een troef; kennis van onderzoeksmethoden en data-analyse

Kwaliteiten en persoonlijke vaardigheden:









Pc-vaardigheden: Microsoft Office Suite, bekend met Excel in het bijzonder
Talen: Nederlands, Frans. Engels en een taal die in de missies wordt gesproken zijn troeven.
De context begrijpen en nieuwe informatie
In staat om het werk te organiseren en te structureren, vanaf het niveau van organisatie de
opvolging van taken, tot het niveau van hun realisatie.
Relaties beheren : met andere werknemers in een functionele en / of hiërarchische context
en zorg tegelijkertijd voor verbetering van hun diensten en het stimuleren van hun
ontwikkeling
Teamgeest

WIJ BIEDEN






Een dynamisch en internationaal kader
Een strategische, belonende en dominante functie in MdM.Be-projecten
Een contract van onbepaalde duur (voltijd) of een vervangingscontract
Een salaris gerelateerd aan uw profiel en uw ervaring
Een extra-legaal voordeelpakket

GEINTERESSEERD ?
Stuur uw kandidatuur met het elektronisch formulier via onderstaande link, vóór 28/02/2018.
https://www.doktersvandewereld.be/kandidatuur-2018-01-medisch-referent-mvx-hq
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.

