
 
 

 

Febecoop Vlaanderen Brussel vzw zoekt een polyvalente medewerker 

met sterke communicatievaardigheden. 
 

Febecoop Vlaanderen Brussels vzw informeert, adviseert en begeleidt 

ondernemingen in de coöperatieve economie bij hun opstart, ontwikkeling en 

professionalisering in diverse domeinen. Daarnaast onderzoeken wij binnen 

ons expertisecentrum innoverende toepassingen van coöperatief 

ondernemerschap op het snijpunt van onderneming en samenleving en ijveren we 

bij het beleid voor maatregelen ten gunste van coöperatief ondernemerschap.  

 

Momenteel zoeken we een polyvalente medewerker met sterke 

communicatievaardigheden  

 

Jouw functie: 

- je zorgt voor de administratieve ondersteuning van de directie en onze adviseurs: 

teksten en presentaties (her)schikken, ons adressenbestand bijhouden en 

actualiseren,  fotokopies maken, fardes en syllabi samenstellen, een (elektronisch) 

klassement bijhouden, kantoormateriaal bestellen, …  

- je zorgt voor de organisatorische ondersteuning van de directie en onze adviseurs: 

opvolgen en afstemmen van onze elektronische agenda’s, organiseren van kleine 

seminaries en studiedagen, plannen van  externe vergaderingen,… 

-je zorgt voor de communicatieve ondersteuning van de directie en onze adviseurs: 

onze teksten grondig nalezen, onze website (via CMS) actualiseren,  mee nadenken 

over onze communicatiestrategie,  …. 

 

Jouw profiel: 

 

- Je hebt zin voor orde om onze administratieve processen in goede banen te leiden 

- Je hebt voldoende organisatietalent om onze kleinere seminaries en studiedagen 

vlekkeloos te laten verlopen 

- Je bent zeer goed vertrouwd met het Microsoft Office-pakket: je vindt moeiteloos je 

weg in onze Accessbestanden, geeft onze documenten een professionele uitstraling 

met Word en maakt onze presentaties aantrekkelijk met Powerpoint 



- Je bent vertrouwd met content management systemen om onze website te 

actualiseren of bent bereid om dit snel te leren 

- Je bent zeer taalvaardig: aan jouw scherp oog ontsnapt geen enkele spellingsfout of 

haperende zinsconstructie 

- Je kan constructief meedenken over de diverse aspecten van onze 

communicatiestrategie 

- Je hebt een basiskennis van het Frans 

 

 

Ons aanbod: 

- een gevarieerde en uitdagende voltijdse tewerkstelling met een brede maar 

interessante taakinvulling 

- een competitief salaris met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals een 

volledige 13e maand, maaltijdscheques, solidariteitsfonds en een groepsverzekering 

- mogelijkheid tot thuiswerk 

 

Gelijke kansen vinden we bij Febecoop vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis 

van je kwaliteiten, vaardigheden en engagement ongeacht jouw leeftijd, afkomst, 

geslacht of seksuele identiteit. 

 

Solliciteren: 

Kandidaturen (cv + motivatie) worden ten laatste tegen 31 mei 2021 verwacht bij 

Peter Bosmans, gedelegeerd bestuurder, via e-mail: p.bosmans@febecoop.be 

Febecoop Vlaanderen Brussel vzw, Timmerhoutkaai 1, 1000 Brussel 

 


