VACATURE

Het departement Gezondheidszorg van de Katholieke Hogeschool Limburg, gevestigd in
Hasselt, zoekt een geschikte kandidaat voor de invulling van onderstaande vrijgekomen
functie binnen een contractueel statuut.

Functietitel:

stafmedewerker ethiek (onderzoek en dienstverlening)

Referentienummer:

2012/CON.13

Opdrachtgrootte:

50 %

Periode aanstelling:

Vanaf 15 september 2012 tot 31 augustus 2013 (verlenging
mogelijk)

Doel van de functie:
Ondersteunt het uitvoeren en ontwikkelen van projecten toegepast wetenschappelijk
onderzoek op het vlak van de ethiek binnen het brede domein van de gezondheids- en
welzijnszorg.
Het betreft in het bijzonder het realiseren van het onderzoeksproject: Omgaan met
uitzichtloos existentieel lijden van patiënten met een langdurige psychiatrische
zorgnood: Een zoektocht naar een model voor palliatie.
Biedt vanuit een ethisch-filosofische achtergrond, organisatorische en inhoudelijke
ondersteuning binnen Ethos, de expertisecel ethiek.
Dit zijn o.a. vormingstrajecten,procesbegeleidingen en adviesverlening omtrent ethiek in
de zorgpraktijk.

Resultaatsgebieden en kernactiviteiten:


Ontwikkelen en realiseren van onderzoeksproject(en) van A tot Z volgens bepaalde
werkpakketten / stappenplan met aangegeven deadlines.



Informatie verstrekken en kennis uitwisselen met leden van het projectteam/partners, de
gebruikerscommissies en samenwerkingspartners (projectvoortgang), docenten en experts
(kennistransfer en opleiding), organisaties (verstrekken van advies, kennisuitwisseling),
studenten (studiebegeleiding, eindwerk), bezoekers (infodagen), e.d.
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Bijdragen aan de kennistransfer naar het onderwijs- en het werkveld via diverse
initiatieven en kanalen.



Opvolgen van ontwikkelingen in het vakgebied via literatuur, bijwonen van studiedagen,
intervisies.



Bijdragen aan de kwalitatieve werking van Ethos, expertisecel ethiek.

Profiel:
U beschikt over een masterdiploma binnen het studiegebied van psychologie, sociologie,
filosofie, theologie, moraalwetenschappen, verpleegkunde of gezondheidswetenschappen. U
hebt bewijsbare relevante onderzoekservaring.
U hebt bijzondere interesse in ethische thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg.
U hebt ervaring met kwalitatief onderzoek (interviewen, synthetiseren en abstraheren tijdens
het data-analyseproces, beschrijven en presenteren van de bevindingen).
U communiceert op vlotte wijze met verschillende partners (onderzoekers, directieleden en
zorgverleners geestelijke gezondheidszorg, collega-lectoren, etc.).
U behoudt het noodzakelijke overzicht tijdens het onderzoeksproces, bent resultaatgericht en
wil een persoonlijke meerwaarde inbrengen.
U brengt eigen expertise in en formuleert ideeën, meningen en adviezen op een duidelijke
manier.
U hebt voeling met thema’s binnen het ruime domein van de gezondheids- en welzijnszorg
vanuit een ethisch referentiekader.
U bent communicatievaardig om mensen met ethische vragen te beluisteren, te bevragen rond
het opzetten van initiatieven, onderzoeken en/of vormingen rond ethisch geïnspireerde
praktijkvoering.
U kunt standaard office softwaretoepassingen gebruiken (Word, Outlook, internet/intranet,
Excel en PowerPoint).
U hebt zin voor initiatief, hebt oog voor detail en levert verzorgd werk af.
U kunt zelfstandig werken en vlot in team functioneren.
U bent bereid bij te leren in functie van de evoluties van uw vakgebied.
U hebt affiniteit met de onderwijswereld en met de leefwereld van studenten. U hebt affiniteit
met het ruime gebied van de gezondheids-en welzijnszorg. Een aanvullende lerarenopleiding
sterkt tot aanbeveling.
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Wat betreft rekrutering en aanwerving voert onze hogeschool een gelijke kansen- en
diversiteitsbeleid: kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan etnische afkomst, geslacht of
handicap.
U bent bereid te werken vanuit de opdrachtverklaring en de missie van de Katholieke
Hogeschool Limburg.
Aanbod:
Naast een basissalaris conform uw niveau van opleiding, voorzien we ook maaltijdcheques
van 4,70 euro/dag en een pakket groepsverzekering.
U maakt deel uit van een team docenten en onderzoekers die onderzoek en dienstverlening
verrichten ten behoeve van de zorg in het onderwijs.
U komt terecht in een dynamische organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele
groei.

Solliciteren:
Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV met vermelding van het referentienummer naar
KHLim – Personeelsdienst – Agoralaan Gebouw B bus 1 - 3590 Diepenbeek.
.
Je kandidatuur bereikt ons uiterlijk 16 augustus 2012. De sollicitatiegesprekken gebeuren in
de tweede helft van augustus.

Meer informatie:
Voor concrete vragen over de functie-inhoud kan je contact nemen met Joke Lemiengre,
coördinator Ethos (Joke.Lemiengre@khlim.be), of Tom Jacobs, stafmedewerker Ethos
(Tom.Jacobs@khlim.be).
Met andere vragen omtrent deze vacature of omtrent werken in de KHLim kan je terecht bij
Katia Billet, 011/23 07 83 of Katia.billet@khlim.be.
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