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VACATURES
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw werft een voltijdse beleidsmedewerker aan met
een contract van onbepaalde duur omwille van pensionering huidige beleidsmedewerker
TEWERKSTELLINGSPLAATS
Maatschappelijke zetel
Sint- Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent
INDIENSTTREDING
We voorzien de indiensttreding vanaf half oktober 2017; een latere startdatum is
onderhandelbaar.
FUNCTIEVEREISTEN

















Minimaal 5 jaar relevante ervaring/deskundigheid opgebouwd in de sector van het
Maatschappelijk opbouwwerk, aanverwante sectoren of een non-profitorganisatie is
een pluspunt
Ervaring opgebouwd in leidinggevende functie(s) is een pluspunt
Achtergrondkennis en ervaring met de mechanismes van in en uitsluiting op de sociale
en/of private huisvestingsmarkt en/of de problematiek van het niet realiseren van
sociale grondrechten is een pluspunt.
Als beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de aansturing van een groep
opbouwwerkers die projecten realiseren met betrekking tot het sociaal grondrecht
‘wonen’. Achtergrondkennis i.v.m. ruimtelijke ordening, duurzaam wonen,
klimaatdoelstellingen, de Vlaamse wooncode, de werking van
huisvestingsmaatschappijen, … is een pluspunt.
Diploma: minimaal diploma bachelor en/of master - bij voorkeur
menswetenschappelijke richting
Beschikken over een wagen en/of mogelijkheden om zich binnen de provincie OostVlaanderen vlot te kunnen verplaatsen naar onze afdelingen in verschillende steden en
gemeenten
Beschikbaarheid vanaf najaar 2017 (bij voorkeur vanaf half oktober)
Bereidheid tot permanente vorming en bijscholing
Bereidheid tot flexibele werkinzet
Uitstekende beheersing van Office 365 (Word, Excel en PowerPoint) en SharePoint
Sterke redactionele vaardigheden met het oog op inhoudelijke dossiers, jaarlijkse
verslaggeving, subsidiedossiers, …
Voldoende financieel inzicht met het oog op controle en opvolging van
projectbudgetten

ARBEIDSVOORWAARDEN


Boeiende en erg afwisselende werkcontext








Functieverloning: Barema B1A – PC 329 (cf. baremieke loonschalen)
Overige arbeidsvoorwaarden: volgens PC 329, CAO’s afgesloten binnen de sector
samenlevingsopbouw (haard en standplaatstoelage, eindejaarspremie, gunstige
verlofregeling, …) en volgens het intern arbeidsreglement
Alle relevante werkervaring wordt meegenomen bij het bepalen van de baremieke
anciënniteit
We bieden een soepele uur-, vakantie- en compensatieregeling
Smartphone met abonnement en laptop

AANWERVINGSPROCEDURE








Indienen van gemotiveerde brief + curriculum vitae t.a.v. de directeur per e-mail naar
wouter.hennion@samenlevingsopbouw.be) uiterlijk tot zaterdag 16 september.
Tegen woensdag 20 september 2017: Selectie van kandidaten op basis van de
sollicitatiebrief en CV, rekening houdend met het functieprofiel en de functievereisten
Selectiegesprek en presentatieopdracht op maandagavond 25 september 2017 (de
selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van bestuur en de directeur)
Na het selectiegesprek volgt nog een ‘Assessment Center’ via selectiebureau Hudson
(afdeling Gent – Moutstraat 56 – 9000 Gent) op woensdag 27 of donderdag 28
september 2017. Voorzie hiervoor een volledige dag.
Beslissing tot aanwerving: ten laatste tijdens de week van 9 oktober 2017.
Indiensttreding voorzien vanaf half oktober 2017. Een latere startdatum is
onderhandelbaar.

Lees hier het volledige functieprofiel.
Wil je op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Volg ons op Facebook!

