InBrussel vzw is een organisatie die Brusselse werkzoekenden op maat begeleidt. Elke klant stapt in onze
organisatie in een persoonlijk traject bestaande uit groepstrainingen en individuele afspraken. Zo proberen
wij al onze klanten te versterken om samen met hen een job of een opleiding te vinden. In de organisatie
zijn er verschillende projecten aangepast aan de verschillende doelgroepen. Wij zijn op zoek naar een
coördinator om de werking van deze boeiende organisatie in goede banen te leiden (m/v/x):
Functieomschrijving
De coördinator is de eindverantwoordelijke van de organisatie. Je werkt in opdracht van de Raad van
Bestuur en je hebt in dit orgaan een adviserende stem. Samen met de Raad van Bestuur werk je een lange
termijnvisie uit voor de organisatie en steek je samen met een gemotiveerd team de handen uit de mouwen
om deze te realiseren. Als coördinator ben je de draaischijf tussen onze Raad van Bestuur, onze
partnerorganisaties, ons team en onze subsidiegevers.
Je staat in voor:
Inhoudelijk beleid: Als goede planner en organisator, verzorg je de opvolging van nieuwe
beleidsontwikkelingen en zorg je voor de opstelling, bijsturing en implementatie van een lange termijnplan.
Interne communicatie: Samen met het team geef je vorm aan het interne communicatiebeleid, en volg je
dit actief op.
People management: Je verzorgt de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het aanwervings- en
verloningsbeleid, de loonadministratie en het arbeidsreglement. Je voert ook de verschillende
evaluatiegesprekken met de teamleden.
Financieel beleid: Je controleert de financiële verrichtingen en volgt deze op, je verzorgt de boekhouding,
de saldodossiers, de begroting en de jaarrekeningen. Bovendien onderhandel je ook met financiële
instellingen.
Externe contacten: Je bent een aanspreekpunt van de vzw voor de buitenwereld, met bijzondere aandacht
voor de subsidiërende overheden, de administratie en het werkveld.
Je hebt een goede voeling met Brussel en je komt graag in contact met haar kleurrijke en veelzijdige Brusselse
publiek. Je werkt vanuit een emanciperende visie en coacht de medewerkers van InBrussel om een
kwaliteitsvolle, klantgerichte en productieve dienstverlening te garanderen.
In deze functie word je ondersteund door de Raad van Bestuur van InBrussel vzw.

Competentieprofiel
InBrussel vzw staat voor de waarden: open, integer, gedreven, respect voor anderen en respect voor
diversiteit. Wij zoeken een coördinator, die deze waarden hoog in het vaandel draagt.
Als coördinator verwachten we van jou dat je:


Een InBrussel-ambassadeur wordt: je werkt schouder aan schouder, je steekt de handen uit de
mouwen, je bent toegewijd en oprecht.






Bij voorkeur een eerste ervaring hebt in een leidinggevende functie. Je bent een motiverende coach
die alle activiteiten van het team coördineert en bijstuurt waar nodig.
Je goed kan inleven in de leefwereld van werkzoekenden en kansengroepen.
Stressbestendig bent, overtuigingskracht hebt en je in staat bent het team te inspireren.
Stevig in je schoenen staat en je kan doorzetten bij tegenslag.

Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en Frans en je spreekt goed Engels. Kennis van elke andere taal
is zeker een pluspunt. Je hebt een goede ICT-kennis. Bovenal ben je bereid om bij te leren over deze job en
over het Brusselse arbeids- en tewerkstellingslandschap.

Aanbod
Extralegale voordelen o.a. volledige terugbetaling woon/werk verkeer, maaltijdcheques
Contract
 Onbepaalde duur
 100% functie
 Verloning volgens barema PC 329.01
Plaats tewerkstelling


InBrussel vzw
Nieuwland 42-44
1000 BRUSSEL
Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail, met CV en motivatiebrief: ludo.cattoor@inbrussel.be
Contact: Ludo Cattoor
Voorziene startdatum: zo snel mogelijk
InBrussel vzw gelooft in de talenten en de competenties van haar medewerkers en wij streven hierbij naar
gelijke kansen. Als organisatie hebben wij respect voor diversiteit en zoeken wij actief naar een goed
evenwicht in ons team wat betreft leeftijd, gender en culturele achtergrond. Daarom nodigen we alle
geïnteresseerden uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

