Coördinator Tabakstop
Zoek jij een boeiende job met een sterke humane inhoud?
Actief de strijd aangaan tegen kanker. Dàt is wat ons, Stichting tegen Kanker, elke
dag opnieuw drijft. Op nationaal vlak zijn we dan ook de belangrijkste organisatie
geworden in dit domein. Onze hoofdprioriteit is de financiële ondersteuning van
wetenschappelijk onderzoek rond kanker. Maar ook sociale hulp, steun aan
kankerpatiënten, preventie en opsporing zijn bijzonder belangrijk voor ons. We zijn
dan ook op zoek naar mensen die de idealen en doelstellingen van Stichting tegen
Kanker mee willen uitdragen. Heb jij de gedrevenheid om onze toekomst mee uit te
tekenen?
Tabakstop is de gratis dienst van de Stichting tegen Kanker die gesubsidieerd wordt
door het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Onze tabakologen informeren, adviseren en ondersteunen iedereen die wil
stoppen met roken, elke werkdag op 0800 111 00, van 15.00 tot 19.00 uur. Zij
bieden ook gepersonaliseerde coaching aan om rokers te helpen stoppen.
Tabakstop bestaat uit een Nederlandstalig en Franstalig team van elk 15
onafhankelijke tabakologen aangestuurd door 2 coördinatoren. Als coördinator
tabakstop werk jij nauw samen met beide coaches om Tabakstop naar een hoger
niveau te brengen.
Wens je meer zin aan je job te geven door te werken voor een organisatie met
een maatschappelijk doel?
Groei dan verder met ons mee en solliciteer voor de functie van Coördinator
Tabakstop.
Jouw missie:
•
•
•
•
•

Je controleert de kwaliteit van de dienstverlening en doet voorstellen om deze te
verbeteren.
Je vertegenwoordigt Tabakstop binnen de verschillende partnerwerkingen en
overlegt met partners in het kader van (nieuwe) projecten.
Je verzorgt mee de rapportage aan de subsidiërende overheden en vind het leuk
om in de cijfers te duiken.
Je ondersteunt de communicatieafdeling vanuit jouw expertise als expert in
rookstopbegeleiding.
Je volgt de laatste evoluties binnen het domein van rookstopbegeleiding in België
en op internationaal vlak.

Daarnaast, ondersteun je beide coaches in hun administratieve taken (uurroosters,
controle en validatie van facturen, codering, beheer van de mailbox...) en treed je op als
hun back-up. Op termijn groei je door naar de rol van coördinator voor het Nederlandse
team.

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Je bent een gezondheidswerker (verpleegkundige, psycholoog, ...) die een
aanvullende opleiding in de tabakologie heeft gevolgd.
Je hebt bij voorkeur 3 jaar ervaring in rookstopbegeleiding en hebt daarnaast een
eerste ervaring in een coördinerende rol.
Ervaring met subsidiedossiers en de pers te woord staan is een pluspunt.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, communiceert vlot in het
Frans en hebt goede noties van het Engels.
Je hebt een goede kennis van MS Office (Excel, PowerPoint, Word).
Je bent een positief en enthousiast persoon die graag in teamverband werkt en
ook zelfstandig kan werken.
Je hebt goede leervaardigheden en kunt je aanpassen aan een complexe
omgeving door met plezier alternatieven en oplossingen te vinden voor
uitdagingen.
Je communiceert op een assertieve manier.
Je kan je vinden in de missies en waarden van Stichting tegen Kanker.

Ons aanbod:
•
•
•
•

•
•

Een inhoudelijk uitdagende, menselijke en boeiende job met een fulltime,
onbepaald duur contract.
Naast een gevarieerd salarispakket geniet je van een goed evenwicht tussen werk
en privéleven en een opleiding on the job.
De kans om te werken voor een unieke Stichting in België die een reële impact
heeft op de maatschappij.
Je maakt deel uit van onze typische en specifieke organisatiecultuur:
medewerkers waarderen de positieve sfeer en aangename collegiale manier van
werken.
De kans om meer betekenis te geven aan je carrière door te werken voor een
organisatie met maatschappelijk belang.
En last but not least, toffe collega’s.

Overtuigd? Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar jobs@stichtingtegenkanker.be

