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ABVV-Metaal Federatie Antwerpen 

VACATURE MEDEWERKER SOCIALE DIENST – m/v/x 

ABVV-Metaal Antwerpen zoekt voor haar afdeling Antwerpen voor onmiddellijke 

indiensttreding een medewerker sociale dienst (32/32). 

Als medewerker sociale dienst rapporteer je aan de afdelingssecretaris van de afdeling regio 

Antwerpen en werk je nauw samen met de collega’s van de provinciale werking en de 

afdeling. 

 

Jouw verantwoordelijkheden 

Je staat in het algemeen in voor de administratieve ondersteuning van onze 

beroepssecretarissen en je wordt ingezet bij diverse taken die nodig zijn voor de goede 

werking van de afdeling. 

In deze functie ben je het eerste aanspreekpunt voor leden of militanten met vragen.  

Wanneer leden met een probleem geconfronteerd worden, behandel je hun dossier inzake 

arbeids- en socialezekerheidsrecht in eerste lijn samen met je collega van de sociale dienst.   

Een courante kennis van de fiscaliteit (personenbelasting) is een must om onze 

dienstverlening in het kader van belastingaangiftes te waarborgen. 

Binnen onze ploeg staat samenwerken centraal: je bent dus in eerste instantie vlot in 

omgang en een echte teamspeler. 

 

Jouw profiel 

 Je bent betrokken bij de waarden van de syndicale beweging in het algemeen en de 
visie van ABVV-Metaal in het bijzonder. 

 Je bent bereid om je voor deze waarden ook in te zetten buiten het 9-to-5-stramien. 

 Je hebt kennis van het socialezekerheids- en arbeidsrecht. 

 Je kunt zowel autonoom als in team werken. 

 Je bent flexibel. 

 Je hebt degelijke schrijfvaardigheden in het Nederlands. 

 Je kunt werken met de programma’s van het Office-pakket (Word, Excel, Publisher) 
en de courante mailprogramma’s. 

 Kennis van Frans en/of Engels strekt tot aanbeveling. 

 Je hebt een grondige kennis van de belastingwetgeving in de personenbelasting. 
 

  



 
 

 

Wij bieden 

 een hecht team en een inspirerende werksfeer in ons kantoor in Antwerpen dat 
gemakkelijk te bereiken is, ook met het openbaar vervoer; 

 een combinatie van werken op kantoor en thuiswerken; 

 een voltijdse arbeidsovereenkomst in een 32-urenweek; 

 een contract van onbepaalde duur met een marktconform salarispakket en 
extralegale voordelen. 

 

Geïnteresseerd in deze functie? 

Richt je gemotiveerde sollicitatiebrief zo snel mogelijk en uiterlijk op 6 oktober 2021 

met cv naar sbrys@abvvmetaal.be of naar 

ABVV-Metaal Antwerpen 

T.a.v. Sandra Brys 

Ommeganckstraat 47/49 

2018 Antwerpen 

 

 


