Vacature: Stafmedewerker (m/v) voor de vzw Coördinatie Zenne – Coordination Senne asbl
De vzw Coördinatie Zenne - Coordination Senne is een tweetalige organisatie die sinds 1997
samenwerkt met personen en milieuorganisaties in de 3 gewesten van het Zennebekken. Haar doel is
het promoten van een geïntegreerd en duurzaam beheer van de waterlopen in het Zennebekken. Zij
organiseert zelf talrijke informatieve, sensibiliserende en milieueducatieve activiteiten en geeft
verschillende publicaties uit gericht naar een gevarieerd publiek.
Stafmedewerker (m/v) voor het Brusselse team:
▪ U volgt de actualiteit over het thema water en waterlopen op en integreert het in het
werkingsprogramma, de communicatie en de opleiding van de gidsen en lesgevers.
▪ U bent in contact met de overheden, administraties, verenigingen en personen die actief zijn
rond het thema water en waterlopen in de 3 gewesten van het Zennebekken en die de basis
vormen van ons netwerk.
▪ U werkt op een efficiënte manier aan subsidieaanvragen, werkingsverslagen, het organiseren
van studiedagen en ontmoetingen, het schrijven van artikels en dossiers en het inschakelen
van het netwerk.
▪ U bent creatief, communicatief en beschikt over een vlotte pen.
▪ U kan projecten in team behandelen.
Pluspunten:
▪ Tweetalig, op zijn minst vlot kunnen communiceren in het Nederlands en het Frans.
▪ Via uw diploma en/of ervaring: affiniteit met én een goede kennis van milieu, waterlopen en
het beleid terzake in het Zennebekken.
▪ Een aantal jaren ervaring in het beheren van projecten in team.
▪ In Brussel of in de omgeving van Brussel wonen.
▪ In het bezit zijn van een rijbewijs type B.
We bieden:
▪ COD – voltijds dagwerk
▪ Indiensttreding: zo snel mogelijk
▪ Een interessante en gevarieerde job met verantwoordelijkheden en toekomstperspectieven
Meer weten:
▪

Meer info op: www.coordinatiezenne.be - www.coordinationsenne.be

Interesse?
Dien uw kandidatuur in via mail vóór 17/04/2020 t.a.v. Mevr. Baita Dolores:
baita@coordinatiezenne.be

