
Functiebeschrijving 

Vaccinatiecentrum Lommel/Peer 
 
Medisch personeel – vaccineerder/medische administratie/voorbereider 
vaccin 
 

Werkgever: Hulpverleningszone Noord-Limburg 

Eerste leidinggevende: Shiftverantwoordelijke 

Tweede leidinggevende: Programmamanager vaccinatiecentra 

Plaats tewerkstelling: Vaccinatiecentrum ELZ Noord-Limburg: 
     Lommel: Soeverein, Sportveldenstraat 10 
     Peer: oude VDAB gebouwen, Noordervest 23 

Je wordt ingeschakeld voor de ondersteuning van de medische taken en verantwoordelijkheden in 
het vaccinatiecentrum van Peer of Lommel. 

De uren/shiften waarvoor je wordt ingepland, gebeuren in onderling overleg. De werkuren kunnen 
variëren (vroege – late – dag - avond), week-weekend- en feestdagen. 

Er wordt, indien gewenst, een vergoeding voorzien.  
Deze vergoeding kan bestaan uit een forfaitaire kostenvergoeding (31 euro per dag) als vrijwilliger, 
een vergoeding als zelfstandige voor de gepresteerde uren op basis van een forfaitair uurloon (47,25 
euro) incl. alle kosten, toeslagen en taksen zoals BTW of een vergoeding op basis van een uurloon 
(marktconforme vergoeding) als contractueel medewerker (via uitzendkantoor). 

Overzicht taken (niet-limitatief) en profiel 

Medische administratie 

• Informatie geven over vaccin en nevenwerkingen  

• Afnemen anamnese (actuele symptomen, medicatiegebruik, medische voorgeschiedenis, 

allergieën, en allergische reacties op voorgaande vaccinaties)  

• Inschakelen arts bij twijfel 

• Controleren juiste vaccinatielijn obv 1e vaccin  

• Uploaden gegevens in Vaccinnet (na vaccinnatiesessie) 

Profielen:  

• Verpleegkundigen of professional die (para)medisch geschoold is. 

• Artsen 

Vaccineerder 

• Geven vaccin  

• Registratie van de vaccinatie  



• Helpen bij aan/uit kleden indien nodig  

• Invullen vaccinatiekaartje  

Profielen:  

• Verpleegkundigen  

• Artsen  

• Vroedkundigen die hun diploma behaald hebben voor 1 oktober 2018 

Voorbereider vaccin: 

• Voorbereiding aantal benodigde vaccins 

• Verdunnen van het vaccin 

• Vaccins klaar maken voor injectie 

Profielen:  

• Verpleegkundigen  

• Artsen  

• Apothekers 

• Vroedvrouwen 

• Farmaceutisch technisch assistent 

Specifieke vaardigheden 

• Vriendelijk 

• Behulpzaam 

• Communicatief en patiëntgericht 

• Discreet en integer (Je bent gebonden aan het beroepsgeheim) 

• Nauwgezet 

• Stressbestendig 

Toelatingsvoorwaarden 

• In voldoende goede gezondheid verkeren om de functie uit te oefenen 

• Beschikken over een RIZIV-nummer (in te geven onder “mijn gegevens”) of copy opladen van 
geviseerd (medisch) diploma onder “mijn documenten” 

 

Alvast bedankt voor je interesse om de vaccinatiecentra in Lommel en Peer te 
ondersteunen. 


