Onze organisatie draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.
Wij werven aan op basis van kwaliteiten.
Dat is belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Vacature stafmedewerker v/m/x – Armoede (halftijds)
De Vrouwenraad is de overkoepelende organisatie voor alle verenigingen die werken aan
gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Heel wat vrouwenverenigingen met verschillende
achtergronden zijn bij ons aangesloten. Wij zetten ons ook in voor de interculturele relaties
in onze samenleving. Meer info op www.vrouwenraad.be.
De Vrouwenraad zoekt voor snelle indiensttreding een inhoudelijk medewerker
armoedebeleid.

Profiel
.
.
.
.
.
.
.
.

Je beschikt over een universitair diploma of je kunt gelijkwaardige ervaring aantonen
Je beschikt over kennis van gender als maatschappelijke constructie
Je bent vertrouwd met het begrip intersectionaliteit
Je bent thuis in de armoedeproblematiek, de OCMW-werking, meer specifiek in de
situatie van alleenstaande moeders
Je hebt een goede kennis van het Frans
Je kunt je snel in een bestaand project inwerken
Je bent flexibel en in staat kort op de bal te spelen
Je kunt zelfstandig en efficiënt werken en hebt zin voor initiatief en innovatie

Takenpakket
.
.
.
.

Je bent het aanspreekpunt en de verantwoordelijke medewerker voor de thema’s
armoede en etniciteit
Je geeft vorming over gender en armoede (kleine groepen)
Je overlegt en netwerkt met externe partners
Je schrijft standpunten en nota’s over jouw thema’s

Aanbod
.
.
.
.
.

een deeltijds contract (50 %) van onbepaalde duur
volledige terugbetaling openbaar vervoer van en naar het werk
maaltijdcheques en dertiende maand
werkomstandigheden die rekening houden met de combinatie van job en privéleven
aangename werksfeer

Solliciteren?
Vrouwenraad, t.a.v. directeur Leen Scheerlinck
Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel, 02/229.38.60, nvr.lscheerlinck@amazone.be
Zij verwacht je motivatiebrief met CV vóór 16 juni 2018. De eerste selectie gebeurt op basis
hiervan. De kandidaten die het best beantwoorden aan de functievereisten zullen worden
uitgenodigd voor een gesprek.

