
 

 

 

GEÏNTERESSEERD? 
Je kan solliciteren tot uiterlijk 14/11/2019 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 
00, liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be.  
Surf naar www.acv-online/vacatures of contacteer ons voor meer informatie. 

 

 

 

Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,6 miljoen leden. 
Door hun belangen te behartigen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke 
service. Door goede cao’s af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor de 
problemen van alledag. In overleg als het kan, in actie als het moet. 

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoeken we op het ACV-Nationaal Secretariaat 
(Brussel) een: 

ADVISEUR OP DE FEDERALE STUDIEDIENST 
WIJ ZOEKEN 

Je levert adviserend werk voor de FCSOD, de Federatie van de centrales van het ACV die de belangen van het 
personeel uit de openbare sector verdedigen.  
Je staat in voor de vertaalslag van thema’s uit privésector naar de openbare sector. 

 
• Je levert juridisch advies met betrekking tot 

dossiers die worden behandeld op het niveau 
van het comité A, het gemeenschappelijk 
comité voor alle overheidsdiensten; 

• Je staat de woordvoerder van de FCSOD bij 
tijdens de vergaderingen van het Comité A; 

• Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen op 
het vlak van recente wetgeving openbare 
sector, de relevante rechtspraak en de 
rechtsleer en doet hiervoor de nodige 
opzoekingen; 

• Je werkt juridische argumenten uit, eventueel 
in samenwerking met de behandelde 
advocaten, om dossiers RvS en GH tot een goed 
einde te brengen; 

• Je communiceert regelmatig aan collega’s met 
betrekking tot de belangrijkste adviezen en 
analyses van de wetgeving openbare sector; 
 
 

• Je maakt vergelijkende analyses tussen 
arbeidswetgeving van de privé-sector en 
wetgeving openbare sector; 

• Je geeft vaktechnische adviezen over de 
toepassing van sociale wetgeving in de 
openbare sector aan 
beleidsverantwoordelijken, andere ACV 
stafmedewerkers en dienstverleners; 

• Je maakt voor de klassieke vakbondsthema’s 
(welzijn op het werk, inspraak, 
arbeidsreglementen, personeelsbeleid, 
arbeidsongevallen, sociale verkiezingen, 
mobiliteit, klimaat , …..;), vakbondsacties en 
publicaties de vertaalslag naar openbare 
diensten en onderwijs; 

• Je schrijft artikels, brochures en folders voor 
vrijgestelden en militanten over de diverse 
thema’s vanuit de specifieke invalshoek van 
FCSOD; 

• Aansluiten bij de waarden van het ACV is een 
aanwervingsvoorwaarde. 
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VEREISTE COMPETENTIES 

• Je bent leergierig en je hebt de wil om continu 
nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis 
eigen te maken; 

• Je bent een geboren netwerker; 
• Je bent maatschappelijk en sociaal ingesteld; 
• Je bent iemand die verschillende standpunten 

en belangen kan verenigen in een compromis; 

• Je hebt zin voor initiatief en kan je autonoom 
en nauwgezet werken; 

• Je bent analytisch ingesteld en je werkt graag 
proactief; 

• Je bent stressbestendig en flexibel ingesteld; 
• Je hebt een open en directe communicatiestijl; 
• Je bent discreet. 

JOUW PROFIEL 

• Je behaalde een Masterdiploma in de rechten, 
Administratief recht, een Master na Master 
Sociaal Recht of een relevante werkervaring is 
een extra troef; 

• Je communiceert vlot in beide landstalen 
(Nederlands/Frans), zowel mondeling als 
schriftelijk; 

•  
• Je hebt een grondige kennis van juridische 

basisprincipes; 
• Je hebt een visie op wat openbare diensten 

(kunnen) betekenen voor de samenleving. 

ONS AANBOD  

• Een uitdagende job in een krachtige 
leeromgeving; 

• Een aantrekkelijk loon met 
doorgroeimogelijkheden; 

• Extralegale voordelen: groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,…; 

• Na de inwerkperiode is er de mogelijkheid om 
te telewerken. 

 
 
Het ACV streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en 
vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we eenieder uit om zich 
kandidaat te stellen voor deze vacature. 
 
Door te solliciteren voor deze functie geeft u het Nationaal Secretariaat van het ACV de toestemming om de 
persoonsgegevens die werden bezorgd in het kader van deze kandidatuur, te verwerken. Uw gegevens worden 
enkel gebruikt om uw sollicitatie te evalueren met het oog op een mogelijke aanwerving. Ze worden maximaal 
2 jaar bewaard. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Gelieve 
contact op te nemen met dpo@acv-csc.be om deze rechten uit te oefenen. 
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