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WERELDJAMBOREE 2023 

Arts 

Functieomschrijving en verwachtingen: Arts 

 

1. Omschrijving 
 

Voor de medische begeleiding van een 500-tal scouts en gidsen, gedurende de reis, voorreis en de 25ste 

Wereldjamboree in Zuid-Korea (van 23/07/2023 t.e.m. 15/08/2023), zijn we op zoek naar 1 of 2 artsen 

met onderstaand profiel.  

 

Wie ons hierbij graag wil ondersteunen en zich kandidaat wenst te stellen, kan zich melden op 

hoc@jamboree2023.be. Graag je motivatie en CV bijvoegen.  

2. Profiel 
 

• vrouw/man/x 

• ervaring als arts 

• kunnen omgaan met jongeren (14 tot 18 jaar) 

• bij voorkeur scout/ gids zijn of geweest zijn met leiderservaring 

• bereid zijn een deel van de kosten te betalen (ongeveer €1750 van de totale € 3500) 

3. Te verwachten taken 
 

● medicatiepakket samenstellen voor rondreis en Jamboree + opmaak budget medicatiepakket 

● reglementering opzoeken om dit op de vluchten en rondreis mee te kunnen nemen 

● bereid zijn om sponsors en/of gratis producten te zoeken 

● EHBO-pakketje samenstellen per unit 

● bereid zijn om aan leiding, IST en CMT een korte EHBO-cursus te geven 

● gedurende de volledige reis, rondreis en Jamboree instaan voor de goede medische zorgen van 

de deelnemers 

● vooraf de medische dossiers doornemen en advies formuleren 

● medisch logboek bijhouden 

● eindverantwoordelijke voor medische beslissingen, hospitalisatie etc…  

● een goede communicatie met het CMT (eindverantwoordelijken van het Belgisch Jamboree-

project) 

● deelnemen aan het Minicamp, 6-10 april 2023 (kennismaking met de groep) 
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4. Wij bieden jou: 
 

● een leuke reis 

● een toffe sfeer 

● goede samenwerking 

● EHBO-ondersteuning van leiding, IST en CMT 

● ondersteuning van een bijkomende arts en eventueel 2 assistent EHBO’ers 

● een buitenlandse medische ervaring en uitwisseling met een internationale dimensie 

● dezelfde accommodatie als de deelnemers, incl. eten en drinken 

● een gesprek voor je beslist 

 

5. Meer informatie & kandidaat stellen 
 

Je kandidaat stellen voor deze vrijwilligersfunctie kan door je motivatiebrief en CV te sturen naar Jasper 

(hoc@jamboree2023.be). Ook voor vragen of extra informatie kan je hier terecht.  

 


