ACV Openbare Diensten
vakbondsverantwoordelijke (m/v)
voor de Vlaamse overheidsdiensten

zoekt een

Samen met je collega’s sta je in voor de belangenbehartiging van onze leden tewerkgesteld bij
Enthousiaste medewerker - halftijds (m/v)
de Vlaamse overheidsdiensten. Je werkterrein is verspreid over heel Vlaanderen, met Brussel
als uitvalsbasis. Je werkt nauw samen met jouw collega’s maar ook met onze leden en
vakbondsmilitanten.

Takenpakket
 Je staat in voor de uitbouw van de syndicale werking binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
 Je bouwt een gedreven en actief militantenteam uit. Je zorgt voor hun onthaal, opleiding en begeleiding in de
syndicale werking.
 Je voert, samen met de afgevaardigden, het sociaal overleg in de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid. Je
formuleert heldere standpunten en argumenten en verdedigt die in het overleg met de overheid.
 Je behartigt individuele belangen en klachten van onze leden via persoonlijke tussenkomsten en
informatieverstrekking.
 Je staat in voor de leden- en militantenwerving binnen de entiteiten waarvoor jij verantwoordelijk bent.
 Je zit mee aan de onderhandelingstafel met betrekking tot het Vlaams personeelsstatuut.
 Je pleegt veelvuldig overleg met collega’s, militanten, andere vakorganisaties.
 Je informeert en mobiliseert leden wanneer nodig en treedt op als stuwende kracht bij acties.
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Profiel


Je hebt een dynamische persoonlijkheid, bent sociaal ingesteld en communicatief vaardig.



Je hebt een empathisch vermogen en kan relativeren.



Je bent iemand die graag initiatief neemt.



Je bent geëngageerd en hebt een actieve belangstelling voor maatschappelijke problemen, de arbeidsproblematiek,
het sociaal overleg en de openbare sector.



Je kan om met een grote mate van zelfstandigheid, maar werkt tevens graag in teamverband.



Je bent een veerkrachtig persoon die beschikt over een goed organisatietalent en een flexibele inzet als duizendpoot
(dienstverlening, technische dossiers, juridisch advies, onderhandelen, sensibiliseren, mobiliseren, actie voeren,…).



Je bent lid van het ACV en identificeert je met ACV Openbare Diensten.

Diploma’s en attesten


Je beschikt bij voorkeur over een diploma hoger onderwijs of hebt gelijkwaardige ervaring.



Je beschikt over een rijbewijs.

Belangrijke aandachtspunten


Ervaring met vakbondswerking is een meerwaarde.



Vertrouwd zijn met de openbare sector is een meerwaarde.



Minstens 5 jaar werkervaring.

Ons aanbod


Een boeiende job waarbij u met alle facetten van de samenleving in aanraking komt.



Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.



Correcte loon- en arbeidsvoorwaarden.



Extralegale voordelen o.a. maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.

Standplaats van deze job:
ACV Openbare Diensten
Helihavenlaan 21
1000 Brussel

BELANGSTELLING VOOR DEZE VACATURE?
Solliciteren (motivatiebrief + cv) kan via e-mail naar vera.laga@acv-csc.be, t.a.v. Luc
Hamelinck, voorzitter, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel en dit uiterlijk t.e.m. 29 april 2018.
De sollicitatieprocedure bestaat uit:




een eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief
een kennismakingsgesprek
een assessment
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