Vacature: medewerker studentenprojecten (0.8 VTE)
Contract van bepaalde duur
(november 2020 - december 2021)
Voorstelling van de organisatie
Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) is een erkende ngo voor
ontwikkelingssamenwerking en affiliate van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
UCOS is actief rond Global Citizenship en versterkt bij studenten en docenten van het Vlaams
hoger onderwijs competenties die betrekking hebben op mondiale en interculturele
uitdagingen en internationale samenwerking in het kader van global engagement.
Om dit te realiseren biedt UCOS:
»

Trainingen en workshops, o.a. voor studenten die in het kader van hun studies naar het
globale Zuiden reizen;

»

Seminaries en werksessies voor verantwoordelijken internationalisering en docenten;

»

Lezingen, debatten en acties voor een breder publiek;

»

Uitwisselingen en trajecten met studenten naar het globale Zuiden en naar groeilanden.

UCOS is een lidorganisatie van de vrijzinnig-humanistische koepel deMens.nu.

Functieomschrijving
In nauwe samenwerking met de coördinator, de campagneverantwoordelijke en de andere
collega’s ondersteun je de uitvoering van het project CHanGE, Campaign for sexual Health
and Gender Equality dat nog loopt tot eind 2021. De campagne wordt gedragen door
studenten van het Vlaamse hoger onderwijs en werkt op basis van inspiratie van
internationale partners aan verandering rond gendergelijkheid en seksuele en reproductieve
rechten in België en wereldwijd. De stemmen van changemakers van overal ter wereld staan
daarbij centraal. Ook meewerken aan het studentenproject ‘#WeDecolonizeVUB’ hoort tot je
takenpakket.
Kerntaken:
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Studentenproject: CHanGE
•

Ondersteunen van de najaarscampagne van CHanGE2020;

•

Het laatste projectjaar van het project mee vorm geven: rekrutering van deelnemers,
opzetten en begeleiden van omkaderingstraject (3 voorbereidingsweekends, 1
terugkomweekend), onderzoeksreizen praktisch voorbereiden.

•

De slotevenementen van het vijfjarige project CHanGE mee uitdenken en uitvoeren

•

Mee uitbouwen en onderhouden van contacten met lobby- en advocacy organisaties.
Zoeken en inbrengen van expertise in het domein van gender, SRGR en LGBTQ+.

•

Ondersteunen bij opmaak van subsidiedossiers en verslaggeving en bij monitoring en
evaluatie van resultaten op projectniveau.

Studentenproject dekolonisatie
•

Mee vorm geven aan het project ‘#WeDecolonizeVUB’ (korte looptijd).

Bijkomende taken:
•

Meewerken aan het uitwerken van het nieuwe 5-jarenprogramma 2022-2026 van
UCOS;

•

Administratieve taken en ondersteuning van de algemene werking.

Profiel van de kandidaat
Je beschikt over:
•

Een relevante opleiding (agogiek, genderstudies, mensenrechten, sociaal werk,
communicatie, … ) en/of ervaring in een gelijkaardige functie,

•

Je hebt een goede kennis van en sterke interesse in relevante inhouden m.b.t.
campagne voeren, gender, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR),
dekolonisatie, …

•

Je hebt ervaring met het coachen van jongeren en het begeleiden van
groepsprocessen,

•

Ervaring met organisaties in het Zuiden die actief zijn in het domein van
gendergelijkheid, SRGR of mensenrechten is een troef,

•

Een grondige kennis van Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk). Een goede
kennis van het Frans is een troef,
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•

Een vlotte en heldere communicatie- en schrijfstijl in het Nederlands (doelgroep
studenten hoger onderwijs) en Engels (de genderpartners en andere internationale
ngo’s),

•

Een organisatorisch talent.

•

Je kan je vastbijten in het nastreven van een doel.

•

Je hebt goede administratieve vaardigheden en bent in staat om op projectniveau de

En:

monitoring en evaluatie uit te voeren.
•

Je bent vertrouwd met de wereld van genderorganisaties in België en wereldwijd.

•

Je bent vertrouwd of hebt goede banden met diaspora-organisaties in België.

•

Je bent intrinsiek gemotiveerd om te streven naar een duurzame menselijke
ontwikkeling in Noord en Zuid.

•

Goede kennis van MS Office (Word, Excel, Powerpoint), online communicatie en het
gebruik van sociale media (Instagram en Facebook).

•

Je kan het kantoor van UCOS vzw vlot bereiken (Pleinlaan 5, 1050 Brussel).

•

Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

•

Je kan je vrijmaken voor een eventuele dienstreis.

Aanbod
»

Een contract 0,8 VTE van bepaalde duur: van 1 november tot 31 december 2021,
mogelijk verlengbaar.

»

Verloning volgens barema B1c, snelle stijging van barema’s, vergoeding voor flexibel
werken. Na 6 maanden in dienst maaltijdcheques.

»

Mogelijkheid tot thuiswerken (1 dag/ week), recuperatie van meeruren.

»

Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.

»

Vergoeding woon-werkverkeer.

»

Abonnement op Blue-bike (vrij gebruik) en op Cambio autodelen (enkel voor
werkgerelateerde verplaatsing).

»

Een boeiende samenwerking in een klein en dynamisch team, met ruimte voor initiatief.
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UCOS wil graag dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving. UCOS
moedigt daarom iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking, van harte aan te
solliciteren.

Sollicitatieprocedure
»

Verzenden van een e-mail ter attentie van Frank Verstraeten met als bijlagen een
motivatiebrief en een gedetailleerd CV via contact@ucos.be ten laatste op 27 september
2020.

»

Vermeld ‘Vacature medewerker studentenprojecten [je naam]’ in het onderwerp.

»

Mondeling gesprek 3 oktober 2020, mogelijk gevolgd door een tweede ronde.

»

Schriftelijke proef: wordt op tijd aangekondigd.

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Frank Verstraeten (0497/89.39.90).

Contactgegevens
UCOS – Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking vzw
Karel Van Miert gebouw – Pleinlaan 5 – 1050 Brussel
T: 02/614 81 65 – contact@ucos.be
www.ucos.be
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