RÉSEAU BELGE DES ÉTUDES DE GENRE
BELGISCH NETWERK VOOR GENDERSTUDIES

SOPHIA VACATURE – NEDERLANDSTALIGE COÖRDINATOR (M/V/X)
Heb je een passie voor genderstudies? Wil je graag werken in een kleine, dynamische vzw op
het snijpunt van onderzoek, beleid, activisme en middenveld? Sophia (www.sophia.be) werft
een Nederlandstalige coördinator (m/v/x) aan. Solliciteren kan tot 7 augustus 2018!
Wij zoeken iemand met:
• Een masterdiploma (Je mag ook solliciteren als je laatstejaarsstudent bent en in
september 2018 zal afstuderen.)
•

Kennis van en belangstelling voor genderstudies en de feministische beweging in
Vlaanderen/België

•

Een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede passieve kennis van het
Engels en het Frans

•

Een vlotte pen en goede mondelinge communicatievaardigheden

•

Kennis van ICT en websitebeheer is een pluspunt

•

Een ingesteldheid om zowel zelfstandig als in team te werken

•

Sophia vindt (gender)diversiteit belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis
van kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit- of expressie, seksuele
voorkeur, etniciteit, levensbeschouwing of functiebeperking.

Functie:
• Organiseren van lezingen, studiedagen en colloquia
•

Vertalen en editen van teksten

•

Opvolgen en ontwikkelen van Vlaamse en buitenlandse contacten in genderstudies

•

Opstellen en versturen van de nieuwsbrief en updaten van de website

•

Opvolgen van de administratie van Sophia en deelname aan de vergaderingen van de
Raad van Bestuur

•

Opvolgen ledenadministratie

Dit gebeurt in samenwerking met de Franstalige coördinatrice en in overleg met de
voorzitsters van Sophia.
Wij bieden:
• Een halftijdse aanstelling in een kleine, tweetalige vzw vanaf 1 oktober 2018
•

Een functie op het raakvlak van academisch onderzoek, beleid, activisme en
middenveld

•

Flexibele werkuren

•

Een verloning volgens PC 329.02 (Soc-Cul.Frans Gem.)

Geïnteresseerd?
• Stuur voor 7 augustus 2018 uw CV en motivatiebrief naar info@sophia.be
•

De gesprekken en een schriftelijke proef vinden plaats op woensdag 27 augustus 2018

•

Vragen? Mail naar info@sophia.be

