Vacature
Projectverantwoordelijke
Niet-Begeleide Minderjarigen
GAIN (m/v/x)
0,9 VTE – bepaalde duur tot
31/8/2019
Wil jij onze nieuwe collega worden?
Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet je je mee in voor asielzoekers en
vluchtelingen.
JOBOMSCHRIJVING
Je werkt in het kader van een Europees project aan de juridische ondersteuning van al
wie vragen heeft over de bescherming van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, in
het bijzonder voogden. Als teamlid “Bescherming” bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen
identificeer en analyseer je knelpunten, en ga je in overleg met Belgische en Europese
collega-organisaties en instanties over je project. Je werkt actief mee aan onze
dienstverlening en communicatie naar professionals, vrijwilligers en het bredere
publiek. Je staat specifiek in voor de eindredactie en vooral verspreiding van een toolkit
die voogden helpt bij hun taken. Je bent verantwoordelijk voor de projectrapportering,
en zoekt mee naar nieuwe partners en mogelijkheden om dit werk duurzaam voort te
zetten.
Wij zoeken
—
—
—
—
—
—

iemand met zin in een korte opdracht op een kwaliteitsvol en relevant project
iemand met een hart voor de bescherming van vluchtelingen
een expert in de bescherming van niet-begeleide minderjarigen
oog voor een professionele dienstverlening en kwaliteit
flexibiliteit, teamspirit, ondernemingszin en zelfstandigheid
iemand die onmiddellijk kan starten

Jouw takenpakket
— je promoot een toolkit die het werkveld ondersteunt
— je verzorgt wekelijks minimum 1 dag de permanentie op een
informatiehelpdesk voor vragen rond NBMV en andere thema’s binnen het
asielrecht.
— je bent de verantwoordelijke aanspreekpersoon binnen en buiten de organisatie voor
dit Europese project
— je neemt deel aan nationale en internationale bijeenkomsten
— je staat in voor het bijhouden van signalen, kan deze vertalen naar
inzicht in de informatiebehoeften van onze verscheidene doelgroepen
— je deelt je kennis met je collega’s en partnerorganisaties en creëert verbanden
tussen jouw project en andere deelwerkingen, projecten en activiteiten van
Vluchtelingenwerk.
— je draagt proactief bij in de communicatie van Vluchtelingenwerk over jouw
werking en jouw thema
— je verzorgt de verslaggeving en administratie op jouw project tot in de puntjes
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Jouw profiel
— je hebt een diploma hoger onderwijs, en een aantoonbare kennis van
asielrecht en vreemdelingenrecht.
— je bent bekommerd om het lot van vluchtelingen, je bent overtuigd van het
belang van een goede omkadering
— je kent de belangrijkste maatschappelijke structuren en instellingen, in
bijzonder het middenveld.
— je bent goed in communicatie, hebt ervaring met promotie van materialen
— je kan autonoom en zelfsturend werken. Je neemt initiatief. Je schat taken realistisch
in. Je bent een nauwgezet werker die met deadlines om kan.
— je hebt een zeer goede kennis van Nederlands, mondeling én schriftelijk, en een
goede kennis van Frans en Engels
— je bent computervaardig
Wij bieden
—
—
—
—
—
—
—

Een deeltijdse job (0,9 VTE)
Een contract van bepaalde duur tot 31 augustus 2019
Een aangename werkplek in Brussel, vlakbij het Noordstation
Een boeiende job in een organisatie met ongeveer 25 collega’s
Volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer)
Eindejaarspremie en 10 extra dagen vakantie (pro rata)
Glijdende werkuren

SOLLICITEREN?
Stuur je cv en motivatiebrief vóór vrijdag 24 mei om 12u via het sollicitatieformulier t.a.v. de heer
Rein Antonissen.
Voor meer info over deze job kan je terecht bij Petra Baeyens via
petra@vluchtelingenwerk.be.
PROCEDURE
De selectieprocedure bestaat uit een korte praktische proef, onmiddellijk gevolgd door een
gesprek.
We plannen het selectiegesprek op woensdagvoormiddag 29/05/2019.
Heb je een beperking? Laat het ons dan weten. Indien mogelijk passen we onze
selectieprocedure graag aan.
WAT IS VLUCHTELINGENWERK?
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en
vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat
enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het
ruime publiek. We werken mee aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We
ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.
WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit,
origine, seksuele oriëntatie of (functie)beperking. Vluchtelingenwerk wil graag dat het personeel
een afspiegeling is van onze maatschappij. We werken daarom aan een uitgebalanceerd
diversiteitsbeleid. Wij moedigen in het bijzonder vluchtelingen en asielzoekers aan om te
solliciteren.
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