Stafmedewerker (m/v) Cluster vorming en beweging
Vlaanderen
ACV-CSC METEA is de grootste nationale industrievakbond die de rechten verdedigt van alle werknemers in de Belgische
technologische industrie van Metaal, Textiel en aanverwante sectoren. We treden op in 23 sectoren voor 10 000 militanten,
220 000 leden en de werknemers van die sectoren. We maken deel uit van het ACV, dat met 1,7 miljoen leden de grootste
vakorganisatie van het land is.

Om de syndicale werking verder uit te bouwen, zoekt ACV-CSC METEA een

Stafmedewerker (m/v) Cluster vorming en beweging Vlaanderen

HOOFDZETEL Brussel
Profiel en opdracht








Initiatief nemen.
Probleemoplossend vermogen.
Engagement en enthousiasme.
Denkt flexibel na over nieuwe en creatieve
vormingsmethoden.
Interactieve communicatie.
Kan plannen en organiseren.
Bereidheid om permanent bij te scholen en de vereiste
kennis op peil te houden.
Kunnen werken met vormingsgroepen

Kennis en vaardigheden





Minimum Bachelor diploma sociale en/of pedagogische
wetenschappen of gelijkwaardige vormingservaring.
Perfecte kennis van het Nederlands.
In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
Didactische werkvormen kunnen ontwikkelen op maat
van de behoefte van het doelpubliek.

Ons aanbod


Een zinvol engagement: je komt elke dag op voor een
democratische, rechtvaardige en solidaire samenleving.

Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden: een voltijds
Taakinhoud
contract van onbepaalde duur.

Het voorbereiden, uitwerken en geven van voorgezette

Professionele ontplooiing: je job is afwisselend en
syndicale vorming. Vormingsthema's: sociale
creatief. Je wordt ondersteund met vorming en
vaardigheden, technische kennis, maatschappelijke
opleiding.
thema's. Mandaat opleidingen : CPBW, ondernemingsraad

De verloning gebeurt conform de ACV-barema’s.
en syndicale delegatie.

Aanwerving zo spoedig mogelijk.
ACV streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een
goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden
en culturele achtergrond.


IS WERKEN ALS VORMINGSMEDEWERKER IETS VOOR JOU?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Tinne Van Woensel op het nr. 0479 65 96 21 of via e-mail u32tvw@acv-csc.be.
Bezorg ons zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 7 juli 2017 jouw kandidatuur met gemotiveerd schrijven, via e-mail of post (ACV-CSC METEA, t.a.v.
William Van Erdeghem (u05wve@acv-csc.be) Pagodenlaan 1-3, 1020 Brussel).
19/06/2017

