
 

 

 

 

 
Vakbondsverantwoordelijke lokale en regionale besturen 
regio Mechelen (onbepaalde duur/voltijds) 
 

ACV Openbare Diensten maakt deel uit van het ACV en komt op voor de belangen van personeelsleden 
in de openbare sector. 

Als vakbondsverantwoordelijke sta je in voor de plaatselijke werking van de regio Mechelen.  
 

JE PROFIEL 
• Je bent zelfstandig maar werkt ook graag in teamverband. 
• Je neemt graag initiatief. 
• Je bent sociaal en kan zowel mondeling als schriftelijk vlot en helder communiceren. 
• Je bent veerkrachtig, positief en je beschikt over een goed organisatietalent.  
• Je bent empathisch en kan relativeren. 
• Je bent creatief en kan vlot overweg met sociale media en digitale tools. 

 
JE TAKENPAKKET 

• Je bent verantwoordelijk voor de syndicale werking binnen de diensten van de lokale en 
regionale besturen in de regio Mechelen (gemeenten, ocmw’s ...). 

• Je voert samen met de afgevaardigden, het sociaal overleg. Je verdedigt de collectieve 
belangen van het personeel en formuleert heldere standpunten en argumenten. 

• Je behartigt individuele belangen en klachten van onze leden via persoonlijke tussenkomsten 
en informatieverstrekking. 

• Je staat in voor leden- en militantenwerving binnen de afdelingen waarvoor jij 
verantwoordelijk bent. 

• Je informeert en mobiliseert leden wanneer nodig en treedt op als stuwende kracht bij 
syndicale acties. 

• Je overlegt met collega’s, afgevaardigden en andere vakorganisaties. 
• Je ondersteunt en begeleidt ook de statutaire instanties van het gewest Mechelen. 

 
VEREISTEN 

• Je beschikt over een geldig rijbewijs B. 
• Je beschikt bij voorkeur over een diploma hoger onderwijs en/of gelijkwaardige ervaring in het 

vakbondswerk. 
• Je bent lid van het ACV en identificeert je met de waarden ervan. 
• Kennis van de openbare sector is een meerwaarde. 

 



ONS AANBOD 
• Een afwisselende job met veel verantwoordelijkheid in een dynamische organisatie waar je 

met alle facetten van de samenleving in aanraking komt. 
• Opleidingskansen om je professionele vaardigheden verder te ontplooien. 
• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 
• Correcte loon- en arbeidsvoorwaarden. 
• Maaltijdcheques 
• Hospitalisatieverzekering 
• Aanvullende pensioenregeling 
• 13e maand 
• Bedrijfswagen (na 6 maanden), smartphone, laptop 

 
 
PLAATS VAN TEWERKSTELLING 
Je werkt nauw samen met het team en de ondersteunende diensten van onze afdeling  ACV 
Openbare Diensten, Nationalestraat 111, Antwerpen. Je beschikt over een satellietkantoor in 
Mechelen. 
 
INTERESSE? 

Mail je cv en motivatiebrief ten laatste op 30 december 2021 naar de personeelsdienst t.a.v. Ansel 
Swinnen via ansel.swinnen@acv-csc.be. 

De sollicitatieprocedure bestaat uit: 

• een eerste selectie op basis van je cv en motivatiebrief 
• een visienota 
• een kennismakingsgesprek 
• een assessment 
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