
 

 

 

GEÏNTERESSEERD? 
Je kan solliciteren tot uiterlijk 31/08/2021 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 
00, liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be.  
Surf naar www.hetacv.be 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: 

Stafmedewerker – syndicale vaardigheden (m/v) voor de Vormingsdienst 

WIJ ZOEKEN 

Heb jij zin en ambitie om mee te investeren in de vorming en opleiding van onze personeelsleden en 
militanten? Dan past deze functie misschien volledig bij jou:  
 
• Je bent vormer, trainer, opleider;  
• Je ontwikkelt vormingsprogramma’s voor diverse doelgroepen over sociale vaardigheden en in het 

bijzonder syndicale vaardigheden: werken met groepen, verbindende communicatie, het dienstverlenend 
gesprek, onderhandelen, omgaan met conflicten, actievoeren, spreken voor publiek, vormingen en 
opleiding geven, … 

• Je komt in een team terecht met andere vormers en trainers. Vanuit je talent om met groepen te werken, 
word je soms ook aangesproken voor andere taken: een debat modereren, een artikel schrijven, een 
activiteit ontplooien via de sociale media, de handen uit de mouwen steken bij manifestaties en events, …  

 

VEREISTE COMPETENTIES 

• Je hebt kennis van didactiek en pedagogiek; 
• Je kan zelfstandig werken en je bent 

teamgericht ingesteld; 
• Je kan de gangbare informaticatoepassingen 

gebruiken en je kan die inzetten in online 
vormingen; 

• Je hebt een neus voor innovatie in vorming en 
opleiding; 

• Je bouwt een netwerk uit dat je inspireert bij de 
ontwikkeling van vormingsprogramma’s; 

• Je hebt minstens passieve kennis van de 
tweede landstaal.

JOUW PROFIEL 

• Je kan je vinden in de visie en de missie van het 
ACV; 

• Je voelt je goed bij sociaal engagement en 
solidariteit; 

• Je hebt ervaring met vormings- en 
opleidingswerk of je bent erin opgeleid; 

• Je bent gefascineerd door de menselijke 
dynamiek en de sociale verhoudingen die eruit 
voortvloeien. 

 

http://www.hetacv.be/


 

 

 

GEÏNTERESSEERD? 
Surf naar www.acv-online/vacatures of contacteer ons voor meer informatie. Je kan 
solliciteren tot uiterlijk 31/08/2021 bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 00, 
liefst via e-mail: vacatures@acv-csc.be. 
 
 

 

 

 

ONS AANBOD 

• Een uitdagende job met een maatschappelijke 
impact; 

• Een krachtige leeromgeving met mogelijkheden 
tot persoonlijke ontwikkeling; 

• Een aantrekkelijk loon met 
doorgroeimogelijkheden; 

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

• 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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