
ACLVB ZOEKT  : 
Bedrijfsonderhandelaar – Vlaams-Brabant (M/V/X) 
 
 
Functiebeschrijving 
 
Doelstelling :  
Actief bijdragen aan de groei en de vertegenwoordiging van de ACLVB in de betrokken 
zone, door het aanbrengen van nieuwe leden en bedrijven, het ondersteunen en informeren 
van de syndicaal afgevaardigden en militanten op vlak van syndicale werking en het 
vertegenwoordigen van de ACLVB in diverse advies- en overlegorganen. 
 
Verantwoordelijkheden: 
 
 Zoeken en aanbrengen van nieuwe bedrijven (witte vlekken), leden en kandidaten in de 

zone, teneinde actief bij te dragen aan de organisatie van de sociale verkiezingen en 
aan de groei en de vertegenwoordiging van de ACLVB in de betrokken zone. Hiertoe 
onder andere: 
- aanbrengen van nieuwe bedrijven; 
- aanbrengen van nieuwe leden; 
- actief op zoek gaan naar potentiële leden en kandidaten voor de sociale verkiezingen, in 

samenwerking met de verantwoordelijke syndicale ondersteuning, de zonemedewerkers en 
militanten;  

- aansporen en motiveren van de militanten en syndicaal afgevaardigden tot deelname aan de 
sociale verkiezingen; 

- opmaken en indienen van lijsten voor de sociale verkiezingen in de verschillende bedrijven van 
de zone; 

- informeren en ondersteunen van de leden inzake sociale verkiezingen. 
- aansporen van de collega’s uit de zone om zich betrokken te voelen bij de zoektocht naar 

militanten. 
 Ondersteunen en informeren van de syndicaal afgevaardigden en militanten van de 

bedrijven in de zone, teneinde bij te dragen aan een kwaliteitsvolle syndicale werking. Dit 
houdt ondermeer in: 
- informeren en adviseren van de syndicaal afgevaardigden en militanten, beantwoorden van 

hun vragen, in samenwerking met de verantwoordelijke syndicale ondersteuning; 
- ondersteunen en bijstaan van de syndicaal afgevaardigden in de OR, het CPBW, de SD; 
- ondersteunen van de syndicaal afgevaardigden bij de bespreking van de economische en 

financiële informatie; 
- organiseren en geven van vorming aan de afgevaardigden en militanten over diverse 

thema’s; 
- optimaliseren en coördineren van de samenwerking van militanten en afgevaardigden; 
- leiden van militantenvergaderingen en oplossen van problemen. 

 Voeren van onderhandelingen en syndicale acties, teneinde de belangen van 
werknemers en leden van de aangesloten bedrijven te verdedigen. E.e.a. houdt in: 
- onderhandelen en ondertekenen van cao’s op bedrijfsniveau;  
- onderhandelen en opvolgen van een sociaal plan bij reorganisaties, herstructureringen 

collectieve ontslagen; 
- interveniëren bij sluitingen en falingen, vereffeningen, stakingen en diverse sociale conflicten; 
- organiseren en aansturen van acties, stakingen,…; 
- bespreken van bepaalde beslissingen en acties met de Gewestsecretaris.  

 Vertegenwoordigen en kenbaar maken van de ACLVB binnen en buiten de bedrijven, 
teneinde de standpunten van de ACLVB weer te geven en te verdedigen. Dit omvat 
ondermeer: 
- vertegenwoordigen van de ACLVB binnen verschillende professionele en interprofessionele 

advies- en overlegorganen (effectief of plaatsvervangend); 
- vertegenwoordigen van de ACLVB binnen diverse werkgroepen, paritaire comités, raden, 

enz…; 



- uitbrengen van voorstellen en bijdragen aan de creatie en opstelling van 
propagandamiddelen, pamfletten, affiches, onthaalmappen, persartikelen, interne publicaties 
en brochures, in samenwerking met de verantwoordelijke syndicale ondersteuning; 

- te woord staan van media bij syndicale bedrijfsacties.  
 Verrichten van diverse werkzaamheden met betrekking tot het beheer en uitbouw van 

de syndicale werking. Hiertoe ondermeer: 
- beheren van het budget voor syndicale werking; 
- opvolgen en uitvoeren van het afsprakenkader van de Bedrijfsonderhandelaar; 
- opstellen van verslagen en rapporten; 
- analyseren en bespreken van zoneresultaten en objectieven met de zonesecretaris en 

Gewestsecretaris; 
- deelnemen aan zonevergaderingen: 
- deelnemen aan vergaderingen van Bedrijfsonderhandelaar; 
- deelnemen aan het regionaal bureau (minstens 1 Bedrijfsonderhandelaar per zone) 
- bepalen van de doelstellingen en strategie in samenspraak met de Zonesecretaris en andere 

Bedrijfsonderhandelaars (Zonesecretaris heeft beslissingsbevoegdheid in geval geen consensus 
bereikt wordt).  

- Verrichten van diverse werkzaamheden en samenwerking met de Nationaal Sectoraal 
Verantwoordelijke.medewerkers. 
 

 
Competentieprofiel 
 
Kerncompetenties: 
− Flexibiliteit 
− Klantgerichtheid 
− Samenwerken 
 
 
Functiespecifieke gedragscompetenties: 
− Assertiviteit 
− Beoordelingsvermogen 
− Communicatie: schriftelijk en mondeling 
− Overtuigingskracht 
− Stressbestendigheid 
− Zin voor initiatief 

 
Opleidingsniveau : 
Minimum diploma hoger niet-universitair onderwijs 
 
Technische competenties: 

- Grondige kennis van de tweede landstaal 
- Kunnen werken in een PC omgeving -> grondige kennis word, powerpoint,… 
 

Kennisvereisten : 
o Zeer grondige kennis Agogische Competenties 
o Grondige kennis Arbeidsrecht- en Sociaal Zekerheidsrecht 
o Grondige kennis Syndicale Premies / Bestaanszekerheid 
o Basiskennis Werkloosheidsreglementering 
o Basiskennis Fiscaal Recht 
o Basiskennis Boekhouding : Balansanalyse 
o Rijbewijs B 

 
 

Ons aanbod: 
 

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
- Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (bedrijfswagen, 

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 
 

mailto:koen.de.jaeger@aclvb.be
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