
 

 

 

GEÏNTERESSEERD? 
Je kan solliciteren tot uiterlijk 15/08/2021 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: 

STAFMEDEWERK(ST)ER "WELZIJN OP HET WERK EN SOCIALE 
VERKIEZINGEN" OP DE NATIONALE DIENST ONDERNEMING (m/v/x) 
WIJ ZOEKEN 

• Het voorbereiden van standpunten, het voeren 
van overleg en het uitwerken acties en 
campagnes en rond welzijn op het werk en 
sociale verkiezingen; 
 

• Dit bestaat onder meer uit: 
o de opvolging van thema’s i.v.m. welzijn op 

het werk, in het bijzonder 
arbeidsgeneeskunde, externe 
preventiediensten, re-integratie langdurig 
zieken; 

o de evaluatie van de voorbije sociale 
verkiezingen; 

o de opvolging van de wetgeving en procedure 
rond sociale verkiezingen en de 
ondersteuning bij acties en campagnes; 

o het vertegenwoordigen van het ACV in 
instanties (NAR, Hoge Raad Preventie en 
Bescherming op het werk, FOD WASO, 
adviescomités externe diensten) omtrent 
deze materies; 

o aanmaken van materiaal ter ondersteuning 
van militanten en vakbondssecretarissen in 
de vorm van artikels, brochures, 
presentaties, digitale tools. 

JE COMPETENTIES 

• Goede communicatieve en didactische 
vaardigheden; 

• Goed synthetisch vermogen; 

• Vlotte pen; 
• Zin voor initiatief, kunnen werken in 

teamverband. 

JOUW PROFIEL 

• Vorming op niveau hoger of universitair 
onderwijs of gelijkgesteld door ervaring; 

• Vaardig in het ontwikkelen en opvolgen van 
(interne) beleidsvoorstellen, in het begeleiden 
van collega’s die rond zelfde thema’s werken; 

• Goede kennis Frans; 

• Vertrouwd zijn met informatica-toepassingen 
(MS Office 365, waaronder Word, Excel, 
SharePoint, OneNote); 

• Ervaring in vormingswerk is een pluspunt; 
• Kennis van sociale verkiezingen en werking van 

preventiediensten is een pluspunt; 

http://www.hetacv.be/
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• Brede sociaaleconomische belangstelling en 
interesse; 

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

ONS AANBOD 

• Een uitdagende job in een krachtige 
leeromgeving; 

• 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. 

http://www.hetacv.be/
mailto:dpo@acv-csc.be
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