
   

  

  

 

Meewerken aan de preventie van burn-out? 

Fedris recruteert een projectmedewerker 

  

Binnen het team burn-out van Fedris ben jij het eerste aanspreekpunt 

voor onze doelgroep. Je ontvangt aanvragen van medewerkers die op 

de rand van burn-out staan of zich in een eerste fase van burn-out 

bevinden en mogelijk in aanmerking komen voor het begeleidingstraject 

dat Fedris aanbiedt. 

 

Als projectmedewerker informeer je hen over het verloop van het traject 

en alle praktische modaliteiten eraan verbonden. Je analyseert de 

ingediende aanvragen, beheert de gegevens en maakt de briefwisseling 

op. Bij onduidelijkheden neem je contact op met de betrokken 

psychologen, de preventieadviseurs, de bedrijfsartsen of behandelend 

artsen. 

 

Je werkt mee aan de evaluatie van de aangeboden trajecten en je 

waakt mee over de kwaliteit van het project. Je maakt tussentijdse 

verslagen op en rapporteert hierover aan je teamverantwoordelijke. 

 

  
 

 

PILOOTPROJECT 

BURN-OUT 

 

 

In februari  2019 is  Fedris gestart 

met een pilootproject gericht 

op werknemers die zich ten gevolge 

van een arbeidsgerelateerd 

psychosociaal risico in een 

vroegtijdig stadium van burn-out 

bevinden. Meer info over dit traject 

vind je op de website van Fedris. 
 

 

Herken je je hierin?  

- Je bent minder dan 26 

jaar 

- Je werkt graag in een 

tweetalige omgeving (fr-

nl) 

- Je houdt ervan 

zelfstandig te werken. 

- Je vult de jouw 

toegekende deadlines en 

objectieven in op een 

efficiënte en effectieve 

manier. 

- Je overlegt op 

regelmatige basis met je 

collega's en 

verantwoordelijken. 

- Je bent 

communicatief, staat 

klanten graag te woord 

en biedt hen een 

persoonlijke oplossing 

aan.  

 

 

 

  

 

 

https://www.fedris.be/nl/pilootproject-burn-out


 

 

 

   

WAAROM SOLLICITEREN VOOR DEZE JOB? 

Vanuit het projectteam burn-out Fedris willen wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het welzijn 

van werknemers die op de rand staan van burn-out. Ben jij ook people minded en sociaal geëngageerd en 

wil jij via dit project jouw steentje bijdragen aan de maatschappij?  

 

 

 

 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

We bieden een startbaanovereenkomst (<26 jaar) op het niveau van bachelor  met een contract van bepaalde 

duur (1 jaar) en mogelijkheid tot verlenging als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende 

weddeschaal. 

 Minimum aanvangswedde: 28.682,74 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, 

reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

Plaats van tewerkstelling: FEDRIS - Sterrenkundelaan 1 -1210 Brussel 

 

VEREIST DIPLOMA 

Je bent houder van één van volgende diploma's: 

• diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, 

professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie 

• diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie  

• getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School  

• diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 

2de of 1ste graad met volledig leerplan  

• diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur. 

 
 

Heb je interesse?  Solliciteren kan tot en met 09/08/2019  

Je moet per mail (hr@fedris.be) solliciteren met je CV en een motivatiebrief en een kopie 

van je diploma.  
Meer info over de jobinhoud? Shana Vranken - Psycholoog burn-out, Tel.: 02/272.21.69 

E-mail: Shana.Vranken@fedris.be 
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