Beleidsmedewerker VIVA-SVV (tijdelijk)
(m/v/x)
80% contract - bepaalde duur
Je functie
·
·
·
·
·

Je doet beleidsvoorbereidend werk en helpt mee met interne beleidsontwikkeling
en kwaliteitszorg.
Je werkt mee aan het nieuwe beleidsplan van VIVA-SVV
Je schrijft artikels voor ons tijdschrift Vizine, S-Magazine (ledenblad Socialistische
Mutualiteiten) en andere publicaties van VIVA-SVV.
Je denkt creatief mee na over projecten binnen VIVA-SVV rond seksualiteit,
relaties en psychisch welzijn.
Je analyseert enquêtemateriaal en maakt er verslag van.

Je profiel
·
·
·
·
·
·
·

Je bent in het bezit van een masterdiploma.
Je werkt inhoudelijk graag mee aan projecten.
Je wilt graag werken voor de doelgroep vrouwen en hebt interesse in de thema’s
diversiteit en duurzaamheid.
Je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook goed in team.
Je houdt van werken voor en met mensen.
Je bent creatief en hebt een vlotte pen.
Je bent vertrouwd met statistische analyse.

Ons aanbod
·
·
·
·

Je krijgt de kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk
engagement.
Wij zijn gevestigd in hartje Brussel op wandelafstand van de treinstations BrusselNoord en Brussel-Centraal.
Wij bieden je een tijdelijk contract van 11 maanden (1 februari tot 31 december).
Je werkt 80%. Ons glijdend uurrooster zorgt voor een evenwicht tussen werk en
vrije tijd. Bovendien kan je op geregelde tijdstippen van thuis uit werken.

Je werkomgeving
VIVA-SVV is de eigentijdse vrouwenorganisatie die partner is van de Socialistische
Mutualiteiten. Via een uitgebreid netwerk van meer dan 200 afdelingen en lokale
vrijwilligers biedt VIVA-SVV boeiende activiteiten aan. De werking is opgebouwd rond 3
inhoudelijke pijlers: gezondheid, gezin en gelijke kansen. Je maakt deel uit van een
dynamisch team dat zich continu wil verbeteren.

Interesse?
Solliciteer tijdig, want de vacature wordt afgesloten wanneer we een geschikte
kandidaat gevonden hebben. Dit doe je via onze jobsite (directe link vacature).
Voeg zeker ook je cv en motivatiebrief toe. Lukt het opladen van cv en
motivatiebrief niet? Mail beide documenten naar
vorming.selectie@socmut.be.
Voor bijkomende inlichtingen over de functie contacteer je Lilith
Roggemans, Nationaal verantwoordelijke VIVA-SVV (tel. 02/515 19 14).

Meer info?
Voor algemene informatie over de Socialistische Mutualiteiten surf je naar
www.devoorzorg.be of www.bondmoyson.be. Volg ons ook op Twitter en
LinkedIn.
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn
belangrijker dan afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.

