HR VERANTWOORDELIJKE (M/V/X)
halftijds | onbepaalde duur

Wil jij onze nieuwe collega worden? Als medewerker bij Vluchtelingenwerk zet je je mee in voor
asielzoekers en vluchtelingen.
JOBOMSCHRIJVING
Wij zoeken een gedreven en ervaren HR verantwoordelijke die het personeels- en vrijwilligersbeleid
van onze organisatie mee vormgeeft en implementeert. Onze organisatie is steeds in ontwikkeling,
en zo ook ons personeelsbeleid. Je bent een stuwende kracht achter interne verbeteringsprocessen
op het vlak van personeels- en vrijwilligersbeleid. Je rapporteert aan de directie en ondersteunt het
coördinatieteam van vijf krachten in hun dagdagelijkse uitvoering van het personeelsbeleid. Je
werkt nauw samen met de personeelsvertegenwoordiging.
WIJ ZOEKEN
—
—
—
—
—
—
—
—

een HR specialist met minimum 5 jaar anciënniteit in het vak
iemand die zich als een vis in het water voelt in een dynamische middenveldorganisatie
iemand met een hart voor vluchtelingen
iemand die zeer helder en vlot communiceert
een resultaatgerichte werker
iemand die interne processen weet te organiseren en te stroomlijnen
een flexibele teamplayer met veel realiteitszin
iemand met zorg voor het welbevinden van elk teamlid

TAKEN
— je optimaliseert de interne werking van de organisatie via een beter personeels- en
vrijwilligersbeleid
— je actualiseert interne procedures en richtlijnen in het personeelsbeleid (o.a. rond
diversiteit, besluitvorming, organogram).
— je werkt functiebeschrijvingen uit
— je reikt ideeën aan voor het vormingsbeleid
— je werkt mee aan de vormgeving van planning – en evaluatiemomenten
— je organiseert de rekrutering en brengt verbeterpunten aan in het selectieproces; dit zowel
voor personeel, stagairs als vrijwilligers
PROFIEL
— je hebt ervaring met personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid
— Je weet inspraak en veranderingsprocessen vorm te geven
— je hebt kennis van arbeidswetgeving en de belangrijkste human resources processen en
tools
— je bent stressbestendig, je kan goed luisteren en je kan veel taken combineren
— je hebt ervaring met het maken van analyses en syntheses
— je gelooft sterk in ondersteuning en groei van mensen
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VAARDIGHEDEN
—
—
—
—
—

je
je
je
je
je

bent thuis in beide landstalen (Frans en Nederlands) en Engels
kan systematisch, planmatig en zelfstandig werken
beschikt over de nodige vergadertechnische vaardigheden
bent flexibel en werkt vanuit de ondersteuning van een team
neemt vlot zelf initiatief en detecteert spontaan uitdagingen en knelpunten

WIJ BIEDEN
—
—
—
—
—

een overeenkomst voor onbepaalde duur, halftijds.
volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer)
eindejaarspremie en 10 extra vakantiedagen (pro rata)
een werkplek in Brussel, vlakbij het Noordstation
een job in een team van ongeveer 25 mensen

SOLLICITEREN
Solliciteer met een motivatiebrief en C.V. via het sollicitatieformulier ter attentie van mevrouw
Charlotte Vandycke, directeur, uiterlijk woensdag 01/04/2020 om 12u00.
Voor meer info over deze job kan je terecht bij Charlotte Vandycke via
charlotte@vluchtelingenwerk.be.
WAT IS VLUCHTELINGENWERK?
Vluchtelingenwerk is een ngo die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen. We
doen dit samen met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. We zetten
druk op het beleid, sensibiliseren het ruime publiek en ondersteunen iedereen die asielzoekers
en vluchtelingen bijstaat.

WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE
We werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine,
geaardheid of handicap. 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. Heb je een beperking? Laat
het ons dan weten. Indien mogelijk passen we onze selectieprocedure aan.
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