
 

 

 

GEÏNTERESSEERD? 
Surf naar www.acv-online/vacatures of contacteer Greet Vandendriessche, politiek 
secretaris van de voorzitter, 02 244 35 01. Je kan solliciteren tot uiterlijk 21/03/2022 
bij Jo Eelen, t.a.v. HR-dienst, Tel. 02 244 32 00, liefst via e-mail: vacatures@acv-
csc.be. 

 

 

 

 
Gezocht: managementassistent directie (M/V/X)  
Voor het directiesecretariaat zijn we op zoek naar een competente assistent(e) die ondersteuning biedt op 
administratief, logistiek en secretariaatsvlak. Ben je in staat de veelheid van informatie die op je afkomt te 
kanaliseren? Kan je inschatten wat belangrijk en dringend is én de nodige acties ondernemen? Neem je vlot 
interne en externe contacten om informatie te zoeken, zaken te organiseren of vooruit te helpen? Houd je de 
zaken ordelijk en overzichtelijk? 
Dan ben jij wellicht de persoon die we zoeken!  

Takenpakket 

• Beheer mailbox (zeer omvangrijk); 
• Behandelen van telefonische oproepen; 
• Bijwonen van vergaderingen en daar verslag van 

maken; 
• Agendabeheer; 
• Plannen en organiseren van vergaderingen ; 

• Administratieve taken: klaarmaken van 
documenten en uitnodigingen, maken van 
PowerPointpresentaties, beheren van bestanden, 
klassement, …; 

• Persoonlijk onthaal van bezoekers. 

Competenties 

• Zelfstandig kunnen werken; 
• Teamspeler; 
• Vlotte communicatie intern en extern, zowel in 

het Nederlands als in het Frans ; 

• Schrijfvaardig, goede spelling; 
• Gedreven, zin voor initiatief; 
• Stressbestendig, in staat deadlines te 

respecteren. 

Je profiel 

• Competentieniveau bachelor of gelijkwaardig 
door ervaring of aanvullende opleidingen; 

• Zeer goed kunnen werken met de courant 
gebruikte bureau-software (MS-Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint, Teams,…); 

• Kennis van de syndicale organisatie (en structuur 
en werking) is een pluspunt; 

• Je onderschrijft de waarden van het ACV. 
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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 of te werken in een lokaal van het 
ACV dicht bij huis. 

 

 
Je komt terecht in een sterke ploeg medewerkers die elkaar helpen en ondersteunen waar dat kan en voor 
elkaar inspringen als dat nodig is.  
 
 
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. 
 

mailto:dpo@acv-csc.be

	Gezocht: managementassistent directie (M/V/X)
	Voor het directiesecretariaat zijn we op zoek naar een competente assistent(e) die ondersteuning biedt op administratief, logistiek en secretariaatsvlak. Ben je in staat de veelheid van informatie die op je afkomt te kanaliseren? Kan je inschatten wat...
	Takenpakket
	Competenties
	Je profiel
	Ons aanbod


