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VACATURE  
Project Manager Beroepsondersteuning 

 
BAF, het Brabants Apothekers Forum, is de beroepsvereniging van en voor Vlaams-Brabantse 
huisapothekers en hun team.  

Als beroepsvereniging willen wij de huisapotheker positioneren in de zorg. Vandaag betekent dat 
bijvoorbeeld zorgen dat de apotheker sterk staat in de eerstelijnszones* en in de samenwerking met 
andere zorgverstrekkers.  
 
BAF wil daarbij de huisapotheker ondersteunen met een breed aanbod: een helpdesk, tarifering van 
voorschriften, een breed en gevarieerd opleidingsaanbod en vernieuwende farmaceutische 
projecten, belangenverdediging en een up-to-date communicatie.  
 
In alles wat we doen, staan wij voor samenwerking, kwaliteit, duurzaamheid en openheid.  

 
Jouw functie  

 Je leidt het project dat focust op Eerstelijnszones van A tot Z:  
o Je bent het eerste aanspreekpunt voor de eerstelijnszones en hun ambassadeurs 
o Je volgt de projectdoelstellingen, het budget en het actieplan nauwkeurig op 

 
 Je bent verantwoordelijk voor het coachingsaanbod van BAF 

o Je stelt een actieplan op om het coachingsaanbod te vermarkten 
o Je volgt de aanvragen van apothekers op, zoekt de juiste coaches en werkt met hen 

een aanpak op maat uit  
o Je onderhoudt de contacten met de externe coaches  
 

 Je stelt het opleidingsaanbod van BAF op 
o Je volgt op welke opleidingen nodig zijn, hoe we ze kunnen aanbieden (al dan niet in 

samenwerking met partners) en maakt een jaarplanning op  
o Je werkt nauw samen met apothekers om de opleidingen inhoudelijk vorm te geven  
o Je zoekt sprekers voor de opleidingen en bent verantwoordelijk voor de coördinatie  

 
 Je bent een belangrijke schakel in de samenwerking tussen apothekers onderling en met 

andere zorgverstrekkers: 
o Je stimuleert de kringwerking van apothekers  
o Je organiseert en coördineert MFO’s (medisch farmaceutisch overleg met bv. 

huisartsen) 
 

 Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het magazine Farmazine, een tijdschrift voor 
apothekers dat 2x per jaar verschijnt. 

o Je stuurt collega’s of externen aan om artikels te schrijven 
o Je contacteert partners voor advertenties 
o Je verzorgt de eindredactie 
o Je waakt over de deadlines 
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Jouw competenties 
 Je beschikt over een diploma hoger onderwijs 
 Je bent organisatorisch sterk en werkt gestructureerd 
 Ervaring in projectmanagement is essentieel 
 Spreken voor een publiek schrikt je niet af  
 Je gaat vlot om met mensen en bent een echte netwerker 
 Je maakt graag deel uit van een team en kan zelfstandig je werk beheren 
 Je bent vertrouwd met het reilen en zeilen binnen de apothekerswereld of wilt je hierin graag 

verdiepen 
 Avondwerk schrikt je niet af (opleidingen, vergaderingen, ...) 

 
 
 

Wat biedt BAF jou? 
 Een voltijdse job in een dynamische en innoverende organisatie. In samenspraak is een 

andere tijdsinvulling dan voltijds ook bespreekbaar.  
 Een gevarieerd takenpakket dat je binnen het BAF-kader en binnen de beschikbare middelen 

zelfstandig invult en uitwerkt 
 Een warme werkstek in hartje Leuven, op wandelafstand van het station 
 Een contract van onbepaalde duur  
 Een marktconform salaris met aanvullende voordelen 

 
Interesse of vragen?  
Mail naar evelien.vankriekingen@baf.be. Als je wil solliciteren voor de job, stuur dan je 
motivatiebrief en CV door.  
 

www.baf.be 
 


