Gelieve deze vacature verder te verspreiden

Vacature coördinator Transitienetwerk Middenveld
(60 % contract onbepaalde duur)
Motivatiebrief en cv tegen
Maandag 5 mei 2019
naar Dirk Van de Poel, Voorzitter TransitieNetwerk Middenveld
vacature@transitienetwerkmiddenveld.be

Wie is Transitienetwerk Middenveld?
Het Transitienetwerk Middenveld (TNM) is een netwerk van vakbonden, de
milieubeweging, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector,
alternatieve media en wetenschappers. De leden van het TNM willen hun krachten
bundelen om de transitie naar een duurzame samenleving waar te maken.
TNM wil mensen enthousiasmeren en op gang zetten. Geslaagde experimenten opschalen.
Verenigingen en organisaties met elkaar in contact brengen om initiatieven op te zetten. Want
zo’n grote uitdaging gaan we best samen aan.

Word jij onze coördinator?
Als coördinator ben jij het aanspreekpunt van het Transitienetwerk Middenveld. Zowel voor de
interne werking, die bestaat uit een stuurgroep en thematische werkgroepen, als naar
externen. Samen met de voorzitter van het netwerk sta je in voor het coördineren van de
uitvoering van de jaarplannen. Je biedt actieve ondersteuning aan de werking van het netwerk.
Heb jij kennis van transitiedenken, kan je de inhoudelijke lijnen van het netwerk helpen
uitzetten en steek je graag de handen uit de mouwen? Dan zoeken we jou.

Jouw takenpakket
Je verzorgt de praktische organisatie van de stuurgroepvergaderingen:
●
●

Je maakt de agenda en het verslag ism de voorzitter van de stuurgroep
Je verzamelt inhoudelijke input en volgt deze op.

Je bent verantwoordelijk voor de administratie en financiën van TNM:
●
●
●
●

Je
Je
Je
Je

stelt werkingsverslagen op (tussentijds verslag, eindverslag)
maakt de begroting op en volgt deze op (ism vzw Samen)
volgt de rapportage, kosten en facturatie op (ism vzw Samen)
maakt subsidiedossiers op en werkt de beleidsplannen uit

Je coördineert en verzorgt de communicatie van TNM:
●
●
●

Je bent het aanspreekpunt via info@transitienetwerkmiddenveld.be
Je onderhoudt en actualiseert de website, Facebook- en Twitter-account
Je staat in voor de opmaak van documenten (mailings, folders, uitnodigingen, ...)

Je ondersteunt de diverse thematische werkgroepen en projectwerven (transitie-safari’s,
studiedagen, uitwerken van experimenten,...)
●
●
●
●

Contacten leggen met (potentiële) partners
Je volgt de inhoudelijke voorbereiding op (programmatie, sprekers, communicatie...)
Je doet de praktische voorbereiding (logistiek, financieel, ...)
Je zorgt voor inhoudelijke terugkoppeling naar de stuurgroep

Plaats binnen het netwerk
Je werkt zelfstandig en in nauw overleg met de voorzitter van het Transitienetwerk.
Je vaste standplaats bevindt zich in de kantoren van de Bond Beter Leefmilieu,
Tweekerkenstraat 47, Brussel, maar we vragen je om ook frequent vanuit de kantoren van de
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andere lidorganisaties te werken om je kennis en relatie met de verschillende leden uit te
bouwen.

Jouw profiel en competenties
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je genoot minstens een -bij voorkeur relevante- opleiding op bachelorniveau of
gelijkwaardig door ervaring, in de sociale wetenschappen, communicatie of andere
opleidingen gelinkt aan duurzame transitie zoals milieustudies etc...
Je hebt sterke voeling met het middenveld vanuit engagement of werkervaring.
Je bent sterk geïnteresseerd in de transitie naar een duurzame samenleving en de
manier om deze transitie vorm te geven.
Je hebt ervaring met het opzetten van samenwerkingsverbanden of -processen waarbij
meerdere actoren betrokken zijn.
Je bent sociaal vaardig. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je hebt ervaring met organisatie, communicatie en promotie. Ervaring met sociale
media is een plus.
Je bent proactief en gaat oplossingsgericht en pragmatisch te werk.
Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk.
Je bent bereid om bij te leren en staat open voor feedback van anderen.
Je werktaal is Nederlands.

Ons aanbod
●
●
●
●

Contract van onbepaalde duur (60%), barema L1 volgens PC 329.01 met mogelijkheid
tot thuiswerk
Bij voorkeur snelle indiensttreding
Wij bieden gratis woon-werkvervoer, een maximale fietsvergoeding, extralegale
vakantiedagen, flexibele werkuren.
Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote
maatschappelijke relevantie. Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je
geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele
en discrete behandeling van je kandidatuur.

Praktisch
Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie! Stuur
je motivatiebrief en cv - enkel per mail - voor 5 mei naar
vacature@transitienetwerkmiddenveld.be ter attentie van Dirk Van de Poel, TNM voorzitter
Tip: zet je naam in de titel van de documenten!
Als we jouw kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op
vrijdagnamiddag 17 mei met enkele leden van de stuurgroep van TransitieNetwerk
Middenveld, in de kantoren van de Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47, Brussel.
Indien je niet weerhouden wordt voor het gesprek, ontvang je pas na de aanwerving meer
nieuws.
Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Monica Quintens,
huidig TNM coördinator, 0484/ 74 22 14
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