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Beleidsmedewerker – Belgische Vereniging der Podologen 

De Belgische Vereniging der Podologen – Association Belge des Podologues is op zoek naar een beleidsmedewerker.  
Als beleidsmedewerker is het jouw taak om in te staan voor de dagelijkse werking van de erkende beroepsvereniging 
van de podologen. 

De BVP is een officiële beroepsvereniging die de Belgische Podologen vertegenwoordigt op nationaal en 
internationaal niveau. Als belangrijke spreekbuis voor het beroep zorgde zij er mede voor dat het statuut van de 
podoloog in 2016 een feit werd. De beroepsvereniging zal er blijven voor zorgen dat de podoloog zich kan 
profileren en positioneren, ze zal stuwen naar innovatie en zorgt voor het verbreden van het beroep met 
aantoonbare kwaliteit als label.  

Functieomschrijving 

• Je werkt nauw samen met de Raad van Bestuur: 
o je bent verantwoordelijke van A tot Z: je voert de opdrachten uit die worden beslist samen 

met de Raad van Bestuur,  en je verzekert de opvolging en het goed verloop van de 
ondernomen acties 

• Je bent de aanspreekpersoon en treedt op in vertegenwoordiging van de vereniging zowel intern als 
extern  

o je neemt deel aan vergaderingen en raden van bestuur en vertegenwoordigt het standpunt 
van de vereniging dat steeds voorafgaandelijk wordt afgestemd met de Raad van Bestuur 

• Je neemt diverse initiatieven naar specifieke doelgroepen om de verenigingsdoelstellingen kenbaar te 
maken. Je versterkt de vereniging en ook het beroep door in te zetten op samenwerking en 
communicatie  

• Je ondersteunt de (re)organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg 
• Je bent verantwoordelijk voor de communicatie en werkt deze uit ism met de communicatie-assistent: 
• Je volgt de dagdagelijkse operationeel-strategische werking mee op: 
• Je bent bereid presentaties te geven (zowel in het Frans als in het Nederlands). 

Jouw profiel  
 
Je hebt bij voorkeur minimaal een Bacheloropleiding in communicatie, rechtspraktijk of management met een 
voeling voor de gezondheidszorg in België. 

• Een basiskennis van (verenigings)management, alsook een inzicht in institutionele zaken 
• Je bent goed tweetalig (Nederlands en Frans) en je hebt een basiskennis van het Engels 
• Je hebt minstens twee jaar werkervaring 
• Je bent bereid om ‘s avonds en in het weekend deel te nemen aan vergaderingen/events 
• Als persoon ben je assertief, communicatief, autonoom, georganiseerd en heb je zin voor initiatief 
• Je kan zelfstandig werken en vlot in team functioneren 
• Je bent creatief, met aandacht voor kwaliteit en hebt zin voor initiatief en bent stressbestendig 
• Je kan vlot overweg met de MS Office toepassingen 
• Je bent helemaal up-to-date wat nieuwe media betreft. 
• Je bent flexibel en kan om met ad hoc vragen en opdrachten 
• Je kan je eigen werk plannen, organiseren en evalueren 
• Je kan analytisch denken: je bekijkt een probleem in zijn verschillende elementen 
• Je kan vlot werken met sociale media en tools die je hierin ondersteunen of je bent bereid je hierin te 

verdiepen (MailChimp, Canva,...) 
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BVP-ABP biedt jou 

 
Als sterke vrouw/man van de vereniging kan je jouw talenten op het vlak van strategisch inzicht, coördinatie en 
communicatie verder ontwikkelen. Samen met het secretariaat kan je de vereniging verder doen groeien en 
maak je deel uit van een boeiende en gevarieerde werkomgeving waarbinnen diverse aspecten van het 
verenigingsleven aan bod komen. Je beheert zelf de projecten en treedt op als aanspreekpunt. In je job 
combineer je veel teamwerk met de nodige zelfstandigheid.  
  

• Een halftijdse job (in loondienst of als zelfstandige) waardoor je deze nog steeds kan combineren met 
een praktijk 

• Startdatum: zo snel mogelijk 
 
Interesse of vragen? 
Met vragen kan je terecht bij Caroline Teugels (secretaris-generaal@podologie.be) of 0495 22 44 31. 
Geïnteresseerd in de functie? Mail je CV en motivatiebrief  naar Caroline Teugels voor 22 mei 2020. 
Enkel geselecteerde kandidaten voor een interview zullen gecontacteerd worden. De interviews zullen 
plaatsvinden in de week van 1 juni 2020. 
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