
   Vormingsmedewerker ABVV-Metaal  
 
Wij zoeken een dynamische medewerker voor onze vormingsdienst  
 
 
Jouw taken 
* Je organiseert de vorming voor vakbondsmilitanten en bouwt die helemaal uit;  
* Je geeft, in samenwerking met je collega’s, vorming en bijscholing aan de militanten, de 
secretarissen en het personeel van ABVV-Metaal; 
* Je ontwerpt en vernieuwt syndicale vormingsprogramma’s en –methodieken in samenwerking met 
je collega’s; 
* Je ondersteunt en begeleidt vrijwilligers met wie samen vorming wordt gegeven; 
* Je volgt specifieke syndicale thema’s en praktijken op in functie van vorming;  
* Je staat zelfstandig in voor de planning, organisatie en uitvoering van de aan jou toegewezen (delen 
van) projecten en activiteiten. 
 
 
Jouw profiel 
*Je hebt een bachelor of master, bij voorkeur in een agogische of socio-culturele richting, of je hebt 
minimaal drie jaar ervaring in het geven en/of begeleiden van vorming; 
*Je hebt inzicht en interesse in politiek-syndicale, socio-economische en maatschappelijke thema’s; 
*Je bent vertrouwd met pedagogische technieken en hebt uitstekende didactische vaardigheden; 
*Je hebt een goede kennis van belangrijke aspecten uit het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht; 
* Je kan vlot met MS Office toepassingen overweg; 
* Je bent sociaal vaardig en je communiceert makkelijk, zowel mondeling als schriftelijk; 
* Je bent enthousiast, gedreven, leergierig en streeft voortdurend naar vernieuwing; 
* Je herkent jezelf in de waarden van het ABVV (kennis van de ABVV-structuur en -standpunten is 
een pluspunt). 
 
Ons hoofdkantoor is in Brussel. Je bent bereid je te verplaatsen over heel Vlaanderen voor regionale 
vormingen en te overnachten tijdens internaatsvormingen in ons opleidingscentrum in Haasrode (in 
overleg met de collega’s). 
 
 
Wij bieden 

 Voltijds contract van onbepaalde duur 

 Aantrekkelijk loon en extralegale voordelen (tweede pijler, hospitalisatieverzekering, 100% 
tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer, …) 

 Opleidingsmogelijkheden 

 Goede werksfeer in een dynamische organisatie 

 

 
Hoe solliciteren? 
CV + motivatiebrief naar wslagmulders@abvvmetaal.be (of Jacob Jordaensstraat 17, 1000 Brussel) 
 
Solliciteren kan tot en met 20 september 
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