Stafmedewerker (m/v) studiedienst (socio-economische
cluster)
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) studiedienst (socio-economische cluster)
Tewerkstellingsplaats (hoofdzakelijk): Pagodenlaan 1-3 – 1020 Brussel
Profiel
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Zelfstandig en onder tijdsdruk kunnen werken rond
uiteenlopende dossiers.
Sterke sociale competenties: kunnen werken in
teamverband, communicatieve vaardigheden (schriftelijk
en mondeling).
Informatie snel kunnen verwerken en in staat zijn om
analytisch te denken.
Motivatie en zin voor initiatief.
Sterke sociale en syndicale ingesteldheid.
Bereidheid om permanent bij te scholen en de vereiste
vakkennis op peil te houden.
Bereidheid tot buitenlandse opdrachten in het verlengde
van het takenpakket.

Taakinhoud
▪

▪
▪

Ondersteuning, opvolging en nawerking van het sectoraal
overleg in het bijzonder deze van de metaal- en
aanverwante sectoren, textielrecuperatie en grote
kleinhandelszaken.(= deelname à onderhandelingsgroep,
paritaire comité, redactie cao's en brochures)
Opvolging van sectoren, Fondsen voor Bestaanszekerheid
en eventueel pensioenfondsen van deze sectoren.
Opvolging van arbeidsrecht en soc. zekerheidsrecht:
algemeen en de vertaling naar de sectoren.

▪

Ombudsfunctie voor collega's i.v.m. sociaal rechterlijke- en
cao-materie.
Vorming geven over bovenvermelde taakinhoud.

▪

Kennis en vaardigheden
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minimum diploma hoger onderwijs in een relevante
studierichting (of gelijkaardig door ervaring).
Goede kennis van het Nederlands en Frans, kennis van
het Duits en Engels is een pluspunt.
Grondige kennis van de sociale wetgeving, in het
bijzonder m.b.t. thema's voor arbeiders en bedienden.
Basiskennis van sociaal-economische thema's.
Vertrouwd zijn met de klassieke informatica
toepassingen.
In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

Ons aanbod
▪
▪

Een voltijds contract van onbepaalde duur, aanwerving
zo spoedig mogelijk.
De verloning gebeurt conform de ACV-barema’s functie 35.0.

Selectieprocedure
▪
▪
▪

Interne selectieproef.
Berenschot assessment.

IS WERKEN ALS STAFMEDEWERKER STUDIEDIENST IETS VOOR JOU?
De kandidaturen dienen uiterlijk tegen vrijdag 11 januari 2019 bezorgd te worden aan Tinne Van Woensel (u32tvw@acv-csc.be) Pagodenlaan 1-3,
1020 Laken. Telefoon 02/244 99 11 - gsm 0479/65.96.21.
.
03/12/2018 - externe procedure

