
 

 

 

GEÏNTERESSEERD? 
Je kan tot 31/10/2021 solliciteren bij Jo Eelen, personeelsverantwoordelijke, 
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 administratieve dienst verder uit te bouwen zoeken we op het  ACV-Nationaal 
Secretariaat een :  

Administratief – logistiek polyvalent medewerker (m/v/x) (voltijds) 
voor Schaarbeek 
WIJ ZOEKEN  

Een toekomstig medewerker voor de 
Administratieve diensten.  
 
• Je zorgt voor de verspreiding van de syndicale 

publicaties. Je hebt contact met de 
persdiensten, de andere organisaties, de 
postdiensten en de drukkerijen. Je houdt de 
databank up-to-date.  Je behandelt 
geweigerde post, je volgt de facturering op en 
voert administratieve taken uit zoals 
tijdschriften in ontvangst nemen/bezorgen, 
… ; 

• Je ondersteunt de coördinatrice van de 
Administratieve dienst bij tal van logistieke en 
administratieve taken, namelijk:  
o opvolging van 

werkzaamheden/herstellingen van het 
Huis van de Arbeid en aanpassing van 
kantoorruimtes en werkplekken; 

o stockbeheer van propagandamateriaal en 
materiaal voor evenementen; 

o bestelling van klein en groot 
kantoormateriaal, opvolging van 
onderhoud en herstellingen, 
betrokkenheid bij het verantwoorde en 
duurzame aankoopbeleid ; 

o coördinatie van de actualisering van het 
adresboekje; 

o gerichte logistieke en organisatorische 
ondersteuning van 
acties/evenementen/congressen met 
aanwezigheid op het terrein; 

• Je bent back-up voor de dienst Repro (beheer 
van de post, het drukwerk, de verzendingen, 
…). 

 
 

JE COMPETENTIES  

• Je bent een teamspeler ; 
• Je kan vlot overweg met informatietechnologie 

en software; 
• Je ben polyvalent, leergierig, je trekt jezelf uit 

de slag en bent praktisch ingesteld; 
• Je kan zelfstandig en proactief werken; 

• Je bent nauwkeurig en zeer ordelijk; 
• Je beheerst je moedertaal uitstekend en  je 

hebt een mondelinge en schriftelijke 
basiskennis van de tweede taal. 
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JOUW PROFIEL 

• Je volgde een hogere opleiding van het korte 
type en/of een technische of gelijkgestelde 
opleiding; 

• Je bent bereid om bij te leren en je bent 
opmerkzaam, praktisch ingesteld en efficiënt; 

• Ervaring op het vlak van logistiek of  beheer van 
gebouwen is een pluspunt gezien de contacten 
met vaklui en leveranciers; 

• Kennis van het ACV is een pluspunt. Je kan je 
vinden in de waarden van het ACV; 

• Structureel telewerk is voor deze functie niet 
mogelijk. 

ONS AANBOD 

• Een boeiende job in een dynamische 
werkomgeving; 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur; 

• Opleiding in de gebruikte software en andere 
vorming; 

• Een aantrekkelijk loon met 
doorgroeimogelijkheden; 

• Extralegale voordelen : groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, 
tweetaligheidspremie, maaltijdcheques. 

 

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 ons de toestemming om de persoonsgegevens die u ons bezorgt 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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