Socius vzw is op zoek naar een
Stafmedewerker (m/v/x)
Job: ondersteuning organisatieontwikkeling in het sociaal-culturele werkveld
Locatie: Brussel
Organisatie: Socius vzw
Jobtype: voltijds (38 uur per week), voor onbepaalde duur
Indiensttreding: januari 2019
Meer weten over deze job en onze organisatie? Surf naar werkenbij.socius.be.
Aanwerving ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of fysieke beperking.
Geïnteresseerden uit zogenaamde kansengroepen worden uitdrukkelijk verzocht te
solliciteren. Aarzel niet om ons te contacteren indien u – ongeacht de aard van uw
handicap – nood heeft aan redelijke aanpassingen om deel te nemen aan de
selectiefase, of nadien op de werkvloer. (Fysieke werkbelasting job: doorgaans
zittend kantoorwerk en regelmatige verplaatsingen met het openbaar vervoer).
Wat je kunt verwachten
• Je ondersteunt sociaal-culturele organisaties en professionals in hun ontwikkeling.
Dat doe je onder meer door vormingen en trainingen te geven, organisaties te
adviseren en te begeleiden, ondersteuningstools te ontwikkelen, …
• Je bouwt een netwerk van contacten uit, gaat in overleg en detecteert vragen,
noden en behoeften bij onze stakeholders.
• In samenspraak met onze redacteur schrijf je blogberichten, artikels voor
publicaties, brochures en bijdragen voor onze websites over aspecten van
organisatieontwikkeling.
Wat wij verwachten
• Je beschikt over een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring. Je
kennisdomein behelst organisatieontwikkeling, -verandering en -management in
de socialprofitsector.
• Je hebt een tiental jaren werkervaring in een vergelijkbare job.
• Je hebt terreinkennis over het sociaal-culturele werkveld en bij uitbreiding over de
socialprofit.
• Je bent flexibel, creatief, klantgericht, initiatiefrijk en kunt zowel zelfstandig als in
team werken.
• Je kan werken met de gangbare softwarepakketten en sociale media.
Wij bieden
• Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.
• Je maakt deel uit van een dynamisch team in een flexibele werkomgeving met
aandacht voor inspraak en beschikt over een grote jobautonomie.
• Je krijgt goede coaching en de mogelijkheid om trainingen en opleidingen te
volgen.
• Respect voor de balans tussen je werk- en privéleven dankzij flexibele werkuren,
de mogelijkheid tot telewerken en een aantrekkelijk aantal vakantiedagen.

•
•
•

Als starter (0 jaar anciënniteit) krijg je een bruto maandloon van 2.889,42 euro
(index juli 2017). Je ervaring in soortgelijke jobs kan dit verhogen. Bij tien jaar
loonanciënniteit bedraagt je brutoloon 3.708,60 euro (index juli 2017).
Je krijgt een groepsverzekering, een eindejaarspremie, gratis woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding en de terugbetaling van
verplaatsingsonkosten.
Een werkplek in het centrum van Brussel (Sainctelettesquare 19), op 15 minuten
loopafstand van het station Brussel-Noord.

Over Socius vzw
• Als steunpunt voor sociaal-cultureel werk nemen we een intermediaire positie in
tussen het sociaal-culturele veld en de Vlaamse overheid. Ons doel: bijdragen aan
de ondersteuning en ontwikkeling van het sociaal-culturele veld en de werkers en
organisaties die er deel van uitmaken.
• Dat doen we door vormingen en studiedagen aan te bieden, organisaties op vraag
te begeleiden, onderzoeken en campagnes te realiseren en ontwikkeltrajecten op te
zetten.
• We werken onder een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.
Wil je meer weten over deze job? Je toekomstige collega’s? Waar wij zoal mee
bezig zijn? En voor wie we werken? Of wil je even binnenkijken in onze fijne
werkplek? Surf dan naar werkenbij.socius.be.
Is dit de job waar jij naar op zoek bent?
• Nog vragen? Contacteer Fred Dhont, directeur van Socius, op 02 215 27 08 of
via fred.dhont@socius
• Overtuigd? Je sollicitatie met een gemotiveerde brief, CV en eventuele
referenties ontvangen we graag uiterlijk 24 oktober 2018 via
greet.rupus@socius.be
Wat mag je verwachten van de selectieprocedure?
• We maken een eerste selectie op basis van de binnengekomen brieven.
• Op basis daarvan voeren we met een aantal kandidaten nog een gesprek op
woensdag 7 november in de namiddag of vooravond.

