
 

 

 
 

Het PAKT, netwerk GGZ regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen, 

zoekt 

een projectmedewerker (m/v) 

contract bepaalde duur één jaar, halftijds 
 

Algemene info 

Ter implementatie van de actieplannen verbonden aan de 5 functies (zie 

www.psy107.be en www.pakt.be) van het beleidsplan 2018 – 2021, werft het PAKT 

een projectmedewerker aan. Deze medewerker zal in direct overleg met de 

functieverantwoordelijken operationeel bijdragen tot de realisatie van deze functies 

en de verbinding ertussen. 

 

Uw taak 

- planmatig en in overleg met partners uit het veld acties ontwikkelen in functie 

van de doelstellingen 

- hierbij proactief handelen vanuit gerichtheid op opportuniteiten en good 

practices  

- verzorgen van projectadministratie, activiteitenregistratie en -rapportage 

- verzorgen van verslaggeving  

 
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan  

- verbindingsinitiatieven tussen Het PAKT en het zich ontwikkelende werkveld 
van de eerstelijnspsychologische functie (ELP) i.c. 

 contact en inventarisatie van het ELP-aanbod in PAKT-regio 

 vorm geven aan een vormingsmodule naar de ELP 

 ontwikkelen en aanreiken van handvatten ter optimalisering van 

zorgafstemming/doorverwijzing op cliëntniveau tussen ELP en andere GGZ-

partners van Het PAKT 

 
Je profiel 

- Kennis en/of ervaring in projectmatig werken. 

- Kennis en/of affiniteit met maatschappelijk georiënteerde geestelijke 

gezondheid(szorg).  

- Sociale en communicatieve vaardigheden om met diverse intermediairs in 

contact te treden. 

- Bruggenbouwer, onderhandelaar en oplossingsgerichte planner. 

- Je bent kritisch en open van geest en proactief leer-bereid. 

- Je kunt zelfstandig én teamgericht werken. 

http://www.psy107.be/
http://www.pakt.be/


 

- Je onderschrijft de missie van HET PAKT. 

 

Specifieke voorwaarden 

- een sociaal agogische bachelor of graduaat (toegepaste psychologie, 

maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke veiligheid…) of 

gelijkwaardig door ervaring. 

- uitvoeren van interventies en contact/overleg in de gehele PAKT-regio 

- Rijbewijs B. 

 

Aanbod 

 Een contract van 19 uren, duurtijd 1 jaar.  

 Een inhoudelijk uitdagende functie midden een boeiende evolutie in de sector 

van de geestelijke gezondheidszorg 

 Een aantrekkelijk salaris conform de gangbare barema's (1.55 -1.61 -1.71 

binnen PC330) 

 Standplaats: Oude Abdij in Drongen 

 

 

De selectieprocedure  

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Mail je sollicitatiebrief en CV 

tegen ten laatste 9 mei naar Ilse De Neef, netwerkcoördinator, via 

ilsedeneef@pakt.be. 

Voor meer informatie over de inhoud kan je eveneens contact opnemen via 

ilsedeneef@pakt.be. 


