Vacature:

Het Transgender Infopunt zoekt met onmiddellijke ingang
een deeltijdse (40%) medewerker voor bepaalde duur
om de werking te versterken.

Het Transgender Infopunt is het centraal informatiecentrum over het transgenderthema. Het
Transgender Infopunt is toegankelijk voor iedereen in Vlaanderen die met vragen zit: transgender
personen zelf, hun naaste omgeving, werkgevers, scholen, beleidsmedewerkers, ... Dit kunnen vragen
zijn voor informatie, advies, of persoonlijke ondersteuning. Het Infopunt onderhoudt tevens een
uitgebreide
wetenschappelijke
onderbouwde
website
met
veel
achtergrondinformatie,
doorverwijsadressen voor hulpverlening, en klachtenmeldingen. Het Infopunt bundelt zodoende correcte
en actuele informatie en onderhoudt netwerken met alle relevante actoren.
Functie
Om de openingstijden van het Infopunt uit te breiden, zijn wij op zoek naar een deeltijdse medewerker
(40%) die onmiddellijk beschikbaar is, voor een tewerkstelling van bepaalde duur, startend op 1 oktober
2015 tot 31 augustus 2016.
De functie omvat het onthaal van transgender personen en hun omgeving (persoonlijk, via mail of
telefoon), het onderhouden en updaten van de website en sociale media, het opzetten van activiteiten en
administratieve ondersteunende taken.
Profiel
•

•
•
•

De kandidaat is houder van een diploma in een relevante richting (Klinische psychologie,
Seksuologie, Maatschappelijk Werk, Toegepaste Psychologie) uitgereikt door een hogeschool of
door een universiteit.
Wetenschappelijke kennis over het thema transgender is een strikte vereiste. Klinische ervaring
is een pluspunt.
De kandidaat beheerst de courante MS Office toepassingen en heeft kennis van het
onderhouden van websites (CMS) en sociale media.
De kandidaat is empathisch, communicatief, discreet, drukt zich vlot uit in het Nederlands, werkt
zorgvuldig en nauwgezet met oog voor de organisatie en beschikt over een zekere maturiteit.

Salaris
Het salaris wordt berekend rekening houdende met opleidingsprofiel (Bachelor of Master niveau) en
nuttige ervaring. Plaats van tewerkstelling is het UZ Gent.
Hoe solliciteren?
Schriftelijke kandidaturen (motivatiebrief en een uitgebreid Curriculum Vitae) waaruit de geschiktheid van
de kandidaat blijkt, worden gericht aan prof. Guy T’Sjoen en dr. Joz Motmans, en per mail gestuurd
naar: joz.motmans@uzgent.be.
Voor meer informatie kan u op hetzelfde adres terecht bij dr. Joz Motmans. Deadline voor solliciteren is
4 september 2015 om 17u.
Sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten zijn voorzien op 11 september in de namiddag te
Gent. Kandidaten worden verwacht zich beschikbaar te houden op deze datum.

