Het Brussels Ouderenplatform is op zoek naar
een voltijdse administratieve medewerker in GECO-statuut (Actiris)
Wie zijn we?
Het Brussels Ouderenplatform is dé referentie voor de ouder wordende Brusselaar en streeft naar een stad waar
ouderen actief kunnen participeren. Het Brussels Ouderenplatform doet dit door ouderen ertoe aan te zetten om
deel te nemen aan culturele, sportieve, educatieve, sociaal-toeristische en welzijnsgerichte activiteiten.
Het BOp-team werkt hiervoor samen met netwerkpartners zoals lokale diensten- en gemeenschapscentra waarbij
men hen ondersteunt en begeleidt. Daarnaast wil BOp het aanspreekpunt zijn voor alle ouderen in Brussel en de
belangen van de Brusselse ouderen behartigen bij de beleidsmakers.
Heb je zin om deel uit te maken van het BOp-team?
Welke job hebben we voor jou?
We zoeken een onthaalbediende voor groepen. In deze job sta je in voor de administratieve en inhoudelijke
opvolging van dossiers voor onthaal van groepen ouderen uit Vlaanderen die Brussel wensen te bezoeken. Je
overlegt met gidsen, en werkt in team met collega’s nieuwe projecten uit.
Welke kennis en vaardigheden zijn belangrijk voor deze job?
•
Je beheerst het Nederlands perfect. Kennis van het Frans is een pluspunt.
•
Je bent vlot in het leggen van contacten.
•
Je werkt zelfstandig, neemt initiatieven en kunt goed organiseren.
•
Je bent zorgzaam en beschikt over goede administratieve vaardigheden.
•
De telefoon nemen en een probleem oplossen, bezorgt jouw geen stress.
•
In het bezit zijn van een rijbewijs B is een troef.
•
Kennis van Brussel (toerisme, musea, bezienswaardigheden …) is een troef
•
Je hebt een goede kennis van Word en een basiskennis van Excel.
Wie komt in aanmerking?
Het gaat om een job in GECO-statuut via Actiris.
Hiervoor moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
in Brussel wonen
•
in het bezit zijn van een diploma max. Niv. C = hoger secundair onderwijs (meer is niet toegelaten)
6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd
werkloze vanaf 40 jaar
Solliciteren heeft geen zin indien je niet aan deze voorwaarden voldoet.
Wat hebben wij jou aan te bieden?
Je maakt deel uit van een enthousiast team die voluit gaat voor de missie van BOp.
We begeleiden je in het zetten van de eerste stappen in deze functie.
We bieden een voltijdse betrekking aan van onbepaalde duur met verloning paritair comité 329.
Bovendien biedt BOp nog bijkomend aan:
•
Woon-werkverkeer: openbaar vervoer wordt 80 % terugbetaald
•
Vlottende uurregeling
•
Aangename werksfeer in het centrum van Brussel
•
Onmiddellijke indiensttreding
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze vacature?
Stuur je motivatiebrief en cv naar ronald.vrydag@bop.brussels
en zet “Vacature Onthaalbediende voor groepen” in het onderwerp van je mail.

