
Vacature 
Adviseur Brusselse Regionale   

ACLVB zoekt:
Adviseur Brusselse Regionale (M/V)
Tewerkstellingsplaats: Brussel

Functiebeschrijving

Doelstelling: 
• Verstrekken van adviezen aan de Brusselse Regionale en het beïnvloeden van besluitvorming omtrent 

dossiers in verschillende domeinen behorende tot de interprofessionele en regionale bevoegdheden. 
Door inbreng van expertise en onderzoek, het voorbereiden van dossiers en standpunten, 
onderhandelen.

Taakomschrijving :
• Verrichten beleidsvoorbereidend werk op Regionaal niveau, teneinde de Brusselse Regionale 

van ACLVB te laten beschikken over de nodige informatie en bij te dragen tot de ontwikkeling van 
strategische en inhoudelijke krachtlijnen. :

 • Op peil houden van expertise inzake verschillende domeinen en thema’s
 • Studie en analyse van bepaalde dossiers, voorbereiden tussenkomsten in sociale advies-en 

overlegorganen
 • Doornemen van documenten en opzoeken van bijkomende informatie
 • Voorbereiden van dossiers, opstellen van standpunten en argumenteren
 • Consulteren adviesorganen
 • Opstellen nota’s, voorbereiden van beslissingen, opstellen van standpunten,…

• Vertegenwoordigen van ACLVB in regionale advies- en overlegorganen teneinde standpunten van 
ACLVB te verdedigen en te verwezenlijken.

 • Deelnemen aan overleg en voeren van onderhandelingen in diverse organen (vb. ESRBHG,   
 werkgroepen,…)

 • Verdedigen belangen sociaal verzekerden
 • Netwerking via deelname aan workshops, studiedagen, events, …
 • Inlichten en adviseren van Brusselse Gewestsecretaris over dossiers en de algemene stand van   

 zaken
 • Voorbereiden, ondersteunen van de beslissingen van de Brusselse Gewestsecretaris

• Overdragen van expertise, ten einde ACLVB-leden, militanten, medewerkers en media te informeren 
en adviseren over behandelde of te behandelen dossiers. 
• Opstellen nieuwsbrieven, artikels, syndicale publicaties,…
• Verstrekken adviezen
• Geven van vormingen (intern, extern)

• Medewerking verlenen aan diverse (interne en externe) projecten
• Beoordelen projecten op basis van inhoud en realiseerbaarheid
• Uitwerken projecten met sociaal-economische relevantie en meerwaarde voor ACLVB-leden



• Opvolgen en evalueren van projecten waar expertise van de sociale partners als belangrijke 
stakeholder wordt gevraagd.

• Medewerking verlenen aan het beheer van de website, de aanwezigheid van Brusselse regionale op 
socialemediaplatformen verzekeren en gerichte communicatiestrategieën uitwerken. 

 • Website, Facebook, mailingtool, videomontage, affiches,…
 • Uitwerken campagnes teneinde de aanwezigheid van ACLVB in verschillende bedrijven te verzekeren
 • Opstellen en uitwerken van pamfletten, artikels Vrijuit…

Competentieprofiel 
•  Kerncompetenties:

• Flexibiliteit
• Klantgerichtheid
• Samenwerken

•  Functiespecifieke gedragscompetenties:
• Analysevermogen
• Beoordelingsvermogen
• Communicatie : schriftelijk en mondeling
• Contactvaardigheid
• Leervermogen

•  Technische competenties
• Tweetalig (nederlands, frans)
• Studieniveau : Master
• Kunnen werken in een PC omgeving -> kennis Excel/Word/Powerpoint …
• Basiskennis : Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht, Fiscaal Recht en Burgerlijk Recht
• Agogische competenties en inhoudelijke kennis van het toegewezen functiedomein

Ons aanbod:
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
• Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en 

groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…)
• Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
• Een aangename werksfeer
• Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
• De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen

Interesse ?
U kan uw cv en begeleidende brief richten aan:
Koen De Jaeger – HRM Directeur
Koning Albertlaan 95 | 9000 Gent
tel. 09 242 39 01 | e-mail koen.de.jaeger@aclvb.be


