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Programma Coördinator (m, v, x) 
 
Artsen Zonder Vakantie is een internationale ngo en vormt een dynamisch netwerk van meer dan 
500 expert-vrijwilligers uit de zorg in België en Afrika. Samen met hun collega’s zetten ze zich in 
voor toegankelijke, kwaliteitsvolle en veerkrachtige gezondheidszorg.   
 
Onze expertise in ziekenhuiszorg steunt op meer dan 40  jaar ervaring op het vlak van 
basisdiensten voor een referentieziekenhuis (interne geneeskunde, basischirurgie, materniteit, 
pediatrie inclusief alle onderliggende specialiteiten) en talrijke andere transversale domeinen 
(biomedisch en technisch onderhoud, ziekenhuishygiëne en ziekenhuisbeheer, volksgezondheid 
en geestelijke gezondheid.   
 
Het team van Artsen Zonder Vakantie bestaat uit een 40 tal collega’s en een 30-
tal  kantoorvrijwilligers in onze kantoren in Mechelen en Afrika. Zij staan in voor het mobiliseren 
van het netwerk van expert-vrijwilligers en geven de uitwisseling en opleidingen ter plaatse vorm. 
Daarenboven ontwikkelen ze programma’s en partnerschappen om de capaciteit van 
referentieziekenhuizen te versterken.  
  
Op basis van deze visie op volksgezondheid hanteren wij een systemische en patiëntgerichte 
aanpak. Samen werken we aan kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg, aangepast aan de reële noden van 
de bevolking in de regio, zodat de mensen er op elk moment – en tot hun grote tevredenheid – een 
beroep op kunnen doen. Zo kunnen ziekenhuizen groeien. Zo kunnen zorgprofessionals zich 
verder ontplooien. Zo krijgen patiënten de beste zorg.  

De functie situeert zich binnen het Programma-team dat het kader aanreikt en waakt over de 
kwaliteit van de kernactiviteiten van Artsen Zonder Vakantie. Het team focust zich op de 
mobilisering van institutionele fondsen, beheer van programma’s, uitbouw van een 
monitoring&evaluatie systeem, opvolgen van internationale trends in de gezondheidszorg en 
duurzame ontwikkeling, ontwikkelen van onze methodologie van capaciteitsversterking, 
onderzoek&innovatie en het omkaderen van de inzet van het netwerk van expert-vrijwilligers en 
hun werkgroepen.  
 
Functiebeschrijving 

Als Programma Coördinator ben je verantwoordelijk voor het beheer van programma's en 
financiering door institutionele donoren, de ontwikkeling van expertise op specifieke (para-) 
medische domeinen en de begeleiding van zendingen van Belgische expert-vrijwilligers en hun 
werkgroepen. 

• Je coördineert de institutionele fondsenwerving en volgt het beleid op voor specifieke 
donoren; 

• Je coördineert de ontwikkeling van programma’s en de rapportering aan institutionele 
donoren; 

• Je ondersteunt de regionale kantoren bij de voorbereiding/bespreking/onderhandeling van 
financieringsaanvragen bij institutionele donoren ; 

• Je structureert de ontwikkeling van onze expertise op specifieke (para-)medische domeinen; 
• Je coördineert de mobilisatie, communicatie en organisatie van zendingen met Belgische 

expert-vrijwilligers; 
• Je staat in voor de goede werking van de werkgroepen van expert-vrijwilligers. 

 

Jouw profiel  
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• Je herkent jezelf in de missie, de visie en de waarden van Artsen Zonder Vakantie en werkt 
vlot in een multiculturele omgeving;  

• Je bent in het bezit van een universitair diploma in een relevante discipline 
(volksgezondheid, sociale wetenschappen, ,…).  

• Je bent vertrouwd met en hebt kennis van de internationale tendensen en evoluties op vlak 
van duurzame ontwikkeling, gezondheidszorg en internationale volksgezondheid.  

• Je hebt ervaring met vrijwilligerswerk en het begeleiden van vrijwilligers. 
• Je hebt ervaring met project management en werkt resultaatgericht. 
• Je bent in staat om kwaliteitsgegevens te analyseren en te synthetiseren; 
• Je bent goed georganiseerd, neemt initiatief en steeds constructief & flexibel ingesteld, met 

een onderzoekende geest en staat open voor innovatie;     
• Het samenwerken met andere collega’s in Mechelen én met de partnerlanden in Afrika 

vraagt om goede (interculturele) communicatievaardigheden en een vlotte kennis van het 
Frans én het Nederlands.  

Wat bieden we je?  

• Voltijds contract van onbepaalde duur (deeltijds is ook een optie);   
• 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.  

Interesse en enthousiast? 

Stuur uiterlijk vóór 30 maart 2023  je motivatiebrief en curriculum vitae met referenties per 
email naar vacatures@azv.be t.a.v. Stefaan Bonte, met als titel “Sollicitatie Programma 
Coördinator”.   

Artsen Zonder Vakantie voert een gelijke kansen beleid. Kwaliteiten van kandidaten zijn 
doorslaggevend.  
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