
ACLVB ZOEKT  : 
 
Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning (VSO) – 
zone Vlaams-Brabant (Tienen) (M/V/X) 
 
 
 
Doel 
Bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening inzake syndicale werking, door het inhoudelijk 
en praktisch ondersteunen van de permanent secretarissen en interne en externe 
betrokkenen op het vlak van syndicale werking.  
 
 
Taakomschrijving: 
 Informeren en ondersteunen van interne en externe betrokkenen op het niveau van 

syndicale werking, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Hiertoe onder 
andere: 
- fungeren als aanspreekpunt voor de bestendig secretarissen, collega’s, syndicaal 

afgevaardigden en militanten inzake syndicale werking; 
- bieden van interne ondersteuning op het vlak van syndicale werking, beantwoorden van 

vragen; 
- verrichten van opzoekingen in de beschikbare bronnen (Lexsocial, Weetwijzer, 

Dominodoc,…); 
- bieden van eerstelijns ondersteuning voor juridische vragen, zonodig doorverwijzen naar ABR 

voor verdere juridische bijstand; 
- communiceren van sociaal-juridisch nieuws en sectorale informatie aan de militanten; 
- doorverwijzen van leden naar de interne diensten; 
- opstellen van diverse brochures en informatieve documenten; 
- deelnemen aan zonevergaderingen en VSO-vergaderingen; opmaken van verslagen; 
- beheren van intern en extern drukwerk. 
 

 Mede voorbereiden en organiseren van de sociale verkiezingen i.s.m. de bestendig 
secretarissen, teneinde bij te dragen aan de groei en de vertegenwoordiging van het 
ACLVB in de betrokken zone. E.e.a. houdt in: 
- actief op zoek gaan naar bedrijven, potentiële leden en kandidaten voor de sociale 

verkiezingen;  
- onderhouden van contacten met potentiële kandidaten; 
- organiseren van infovergaderingen voor de militanten en syndicaal afgevaardigden, ter 

ondersteuning van de bestendig secretarissen; 
- opmaken van ondernemingspamfletten, affiches, brochures,…; 
- organiseren van de verdeling van gadgets en affiches onder de militanten; 
- onthalen en informeren van nieuwe kandidaten; 
- informeren van syndicale delegaties bij afwezigheid van de bestendig secretarissen; 
- ondersteunen van de bestendig secretarissen bij de opvolging van de niet-verkozenen; 
- meewerken aan jobbeurzen en infobeurzen. 

 
 Ondersteunen van de  bedrijvenwerking binnen de zone, teneinde een optimale 

informatiestroom te waarborgen en steeds over actuele gegevens te beschikken.  Dit 
betekent ondermeer: 
- actueel houden van het bedrijven- en ledenbestanden in het computersysteem; hiertoe 

opvragen van informatie aan interne diensten; 
- opzoeken en opvolgen van bedrijfsgegevens (Paritair Comité,…) ; 
- controleren van recht op syndicale premies, doorgeven van informatie aan 

secretariaatsmedewerkers en centrale; 
- uitwisselen van informatie met bedrijfscoördinatoren (aanspreekpunt in bedrijven); 
- organiseren van kernvergaderingen (uitnodigingen, zaal,…) ter ondersteuning van de 

bestendig secretarissen; 
- informeren van betrokken werkgevers inzake aanvragen voor syndicaal verlof;  



- actief bijdragen aan de ledenwerving, onthalen van nieuwe leden, overhandigen van 
informatieve brochures; 

- aanmaken van onthaalmappen, ondernemeningskalender, diverse brochures, affiches,… 
 

 Coördineren van de vormingen voor de leden binnen de zone teneinde het vlot verloop 
van de vormingen te waarborgen.  Dit houdt ondermeer in: 
- opstellen en uitwerken van presentaties en cursussen voor de leden; 
- praktisch organiseren van de vormingen; hiertoe regelen van data, locatie, materiaal…; 
- opvolgen en verwerken van de administratie: aanwezigheidslijsten, onkosten,…;  
- contacteren van werkgevers inzake educatief verlof. 
 

 Bijdragen aan een vlotte organisatie en opvolging van stakingen en syndicale acties ter 
ondersteuning van de bestendig secretarissen en de zone. 
- administratief opvolgen van stakingsaanvragen; laten ondertekenen van actiefiches; 
- uitbetalen stakingsaanvragen; opvolgen van betalingen; 
- verdelen van pamfletten en actiemateriaal; inventariseren van het materiaal; 
- praktisch organiseren van stakingen en acties (catering, vervoer, locaties,…); 
- aansporen van militanten voor deelname aan stakingen en acties; 
- deelnemen aan stakingen en acties. 
 

 
Competentieprofiel  
 

Kerncompetenties: 
- Flexibiliteit 
- Klantgerichtheid 
- Samenwerken 

 
Functiespecifieke gedragscompetenties: 
- Assertiviteit 
- Contactvaardig 
- Communicatie : schriftelijk en mondeling 
- Leervermogen 
- Plannen en organiseren 

 
 

Technische competenties 
- Grondige kennis nederlands en basiskennis frans 
- Grondige kennis arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht 
- Basiskennis Boekhouding 
- Basiskennis Syndicale premies / Bestaanszekerheid 
- Kunnen werken in een PC omgeving -> grondige kennis Exel/Word/Powerpoint … 

 
 
Ons aanbod: 
 

- Een voltijdse vervangingscontract voor bepaalde duur (duur te bepalen) 
- 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.: 09/24 23 901 
E-mail: koen.de.jaeger@aclvb.be 
 

mailto:koen.de.jaeger@aclvb.be
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