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1 DE VACATURE IN HET KORT 
 
Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) zoekt geëngageerde collega’s met 

verantwoordelijkheidszin, die communicatief sterk zijn en probleemoplossend kunnen werken. 

We zoeken voltijds (of toch minimaal 80%) beschikbare collega’s die zeer snel kunnen starten en 

die beschikbaar zijn tot eind september 2021. De vaccinatiecentra zullen alle dagen open zijn.  

Momenteel gaat AZG voor de regiocoördinatoren uit van een voltijdse opdracht. Voor de 
weekends wordt een permanentieregeling uitgewerkt, waarbinnen ze elkaar afwisselen. In 
functie van het effectieve aantal regiocoördinatoren kan dit nog aangepast worden. 
 
De regiocoördinator vormt de schakel tussen de vaccinatiecentra en de verschillende logistieke 
onderdelen, zoals bijvoorbeeld de Pfizer-hubs (ziekenhuizen), voor de aan hem toegewezen regio.  
 
Hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de toegewezen vaccinatiecentra en is de link met de 
interne diensten van AZG. Hij krijgt van AZG tijdig de quota en de beschikbaarheid van de 
vaccins  die voorzien zijn om de vastgelegde doelgroep te vaccineren. Stockopvolging gebeurt 
voornamelijk in de vaccinatiecentra zelf. Hij communiceert ook met de verschillende logistieke 
partners waaronder de Pfizer-hubs en coördineert het logistieke proces vanuit de verschillende 
distributiepunten tot aan de vaccinatiecentra.. Het beantwoorden of verdelen van de vragen 
hierover via mail en telefoon valt ook onder de verantwoordelijkheden.  Het aanspreekpunt 
beantwoordt ook andere niet-logistiek gerelateerde vragen vanuit de vaccinatiecentra en werkt  
hiervoor een passend antwoord uit of verwijst gericht door binnen het agentschap. 
  
De regiocoördinator is ook het eerste aanspreekpunt van de Vlaamse overheid als er zich 
problemen voordoen in de operationele werking van het vaccinatiecentrum. Flexibel zijn en een 
vlotte communicatie verzekeren tussen de verschillende actoren zijn dan ook uitermate 
belangrijk in deze rol. 
 
Hij werkt in teamverband met de andere coördinatoren en fungeert tevens als back-up binnen 
het team. 
 
We werven minimaal 10 regiocoördinatoren aan. De juiste regio’s worden afgebakend wanneer 
we de regiocoördinatoren kennen. Meer regiocoördinatoren betekenen kleinere regio’s en minder 
permanentieshiften tijdens het weekend.  
 
Deze functie kan via telewerk opgenomen worden.   

http://www.laatjevaccineren.be/
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2 JOUW PROFIEL 

• Je werkt probleemoplossend en houdt wel van een uitdaging 
• Samenwerken met zeer diverse actoren is voor jou geen probleem 
• Je bent flexibel en wendbaar 
• Je wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren in deze gezondheidscrisis  
• Je werkt zelfstandig en proactief  
• Je hebt de nodige digitale vaardigheden (kennis van Office 365-toepassingen: SharePoint, MS 

Teams, …) 
• Ervaring in een coördinerende functie is geen must, maar wel goed meegenomen 
• Je kan je volledig vrijmaken van je huidige functie 
• Je kan je voltijds (of minimaal 80%) engageren voor deze functie tot eind september 2021 
• Je bent bereid om mee te werken in een permanentiesysteem tijdens de weekenden 

 

3 INTERESSE? 

Ben je geïnteresseerd? Stuur ten laatste op zondag 14 februari je kandidatuur (met cv) door naar 
werkenvoor@vlaanderen.be.   
 
Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een verkennend gesprek met de collega’s van het 
agentschap Zorg en Gezondheid om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen.  
 
Heb je nog vragen? Neem contact op met (marielaure.robberechts@vlaanderen.be – 02 553 36 91) 

 
 
Meer informatie vind je op www.laatjevaccineren.be 
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