De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
zoekt voor zijn studiedienst “Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
Brussel” arts-onderzoeker voor een voltijds contract van onbepaalde duur
OVER HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN

Als studiedienst van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn de
opdracht om de noodzakelijke informatie te verzamelen, te verwerken en te verspreiden,
voor de uitwerking van een gecoördineerd beleid zowel inzake volksgezondheid als inzake
bijstaan aan personen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij
waarborgt een beleidsondersteunende functie voor de beleidsmakers.
De ploeg is momenteel samengesteld uit 13 personen met multidisciplinaire en
complementaire vaardigheden (artsen volksgezondheid, sociologen, psycholoog-statisticus,
epidemioloog, sociaal geografe, politoloog, economiste en administratieve assistenten).
Voor meer informatie omtrent het Observatorium, zie www.observatbru.be , en omtrent de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, zie www.ccc-ggc.irisnet.be

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE
Als arts-onderzoeker draagt u bij aan de operationalisering van de opdrachten van het
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn op het gebied van volksgezondheid. Vanuit uw
bevoegdheden neemt u deel aan de productie van de kennis over het Brussels Gewest, aan
het behoud van de deskundigheid in volksgezondheid en ondersteuning aan de
besluitvorming op het gebied van gezondheid. U neemt ook deel aan het geheel van
activiteiten van de studiedienst op het gebied van volksgezondheid en armoedebestrijding
op het territorium van het Brussels Gewest.

INHOUD VAN DE FUNCTIE

• In samenwerking met de ploeg bent u verantwoordelijk voor de kwantitatieve
analyse van de gegevensbanken en voor de redactie van conclusies over de medische
aspecten en de volksgezondheid (vertrekkende vanuit de statistische formulieren
voor geboorte en overlijden, de Minimale Ziekenhuisgegevens, de Permanente
steekproef van het IMA, …)
• U biedt methodologische ondersteuning in het verzamelen van de gegevens in het
Brussels Gewest
• U maakt snel syntheses van de wetenschappelijke literatuur
• U neemt deel aan de verspreiding van de resultaten (redactie van rapporten, artikels,
mondelinge presentaties)
• U onderhoudt de nodige expertise in volksgezondheid voor de opdrachten van de
studiedienst

• U plant, begeleidt en trekt de conclusies uit de studies die worden uitgevoerd in
opdracht van het Observatorium en de partners.
• U volgt de wetenschappelijk evoluties en de activiteiten van het terrein in het domein
van volksgezondheid die pertinent zijn voor de missies van het Observatorium
• U schrijft toelichtingen ter ondersteuning van de tenuitvoerbrenging van het
gezondheidsbeleid
• U neemt deel aan vergaderingen met het federale, de gefedereerde entiteiten, de
universiteiten en de actoren op het terrein wat betreft de domeinen die onder uw
verantwoordelijkheid liggen
• U neemt deel aan de algemene doelstellingen van het Observatorium in de domeinen
van volksgezondheid en armoedebestrijding in het Brussels Gewest
• U geeft uw steun aan het multidisciplinair werk van de studiedienst (verschillende
taken)
VEREIST PROFIEL

Opleiding
• U beschikt over een diploma arts/master in de geneeskunde en u beschikt over een
master volksgezondheid of in een gelijkaardig domein
Ervaring
• U beschikt over een ervaring in de volksgezondheid of in epidemiologie
• U beschikt over vaardigheden in kwantitatieve, kwalitatieve analyses en in evaluaties
• U kent de belangrijkste gegevensbanken van de Belgische volksgezondheid
Vaardigheden
• U beschikt over een analytische geest en de vaardigheid tot synthese
• U beschikt over een wetenschappelijke nauwkeurigheid en goede redactionele
kwaliteiten
• U kan goed werken in ploegverband
• U bent in staat om tegelijkertijd meerdere taken te beheren
Troeven
• U beschikt tenminste over een zeer goede passieve kennis van het Frans
• U beschikt over tenminste een goede kennis van de Brusselse context

CONTRACTVOORWAARDEN
• Contract van onbepaalde duur (contractueel statuut) – voltijds
• Aanvang van het contract : oktober 2017
• Plaats tewerkstelling : Louizalaan 183, 1050 Brussel

PROCEDURE VOOR SOLLICITEREN

Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar de personeelsdienst op volgend adres:
srhdhr@ccc.brussels uiterlijk op 31/08/2017
Voor meer informatie over deze vacature:
Murielle Deguerry, mdeguerry@ccc.brussels tel : 02 552 01 45
David Hercot, dhercot@ccc.brussels tel : 02 552 01 81

