
 

 

 

 
 

VACATURE 
Jobhunter Brussel (38u/week) 

 
Vzw AIF+ is een multiculturele koepelvereniging erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Onze 
Nederlandstalige sociaal-culturele verenigingen zijn actief in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en 
Brussel. Vzw AIF+ wil aan alle personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond de 
mogelijkheid bieden tot ontplooiing, emancipatie en participatie in Vlaanderen. Het verenigingsleven 
is daartoe een goede motor. 
 
Samen met drie partnerorganisaties, IC vzw, FAAB vzw en FDMO vzw, hebben we in Brussel een 
tewerkstellingsproject, Bxl@work, waarvoor we op zoek zijn naar een voltijdse jobhunter. Met dit 
project richten we ons naar werkzoekenden met een migratieachtergrond om hen te begeleiden en 
toe te leiden naar tewerkstelling of opleiding. De focus ligt op het begeleiden van mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt in Brussel. Deze doelgroep wordt door jobcoaches op maat en 
proactief begeleid en ondersteund in haar zoektocht naar werk, een opleiding of vrijwilligerswerk. De 
jobhunter heeft als voornaamste functie een brug vormen met de bedrijfswereld zodat deze als 
potentiële werkgever/opleider kan fungeren voor de cliënten in begeleiding. Als jobhunter werk je 
nauw samen met de jobcoach en ben je de link tussen de jobcoach en de werkgever. Bxl@work is 
een project met financiële steun van ESF, Europa, Vlaanderen en VDAB. 
 
Functieomschrijving: 

- Je fungeert als brugfiguur tussen werkgevers en jobcoaches; 
- Je bent het centrale aanspreekpunt voor werkgevers en legt (nieuwe) contacten; 
- Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van collectieve activiteiten, zoals 

bedrijfsbezoeken; 
- Je werkt samen en overlegt met andere organisaties en verenigingen in de regio actief rond 

tewerkstelling en diversiteit; 
- Je legt contact met OCMW’s en sociale economie projecten, in het kader van artikel 60 en 

andere gesubsidieerde tewerkstellingsmaatregelen; 
- Je gaat op zoek naar stages en opleidingen via VDAB/ACTIRIS; 
- Je bent op de hoogte van de talenten en kwaliteiten van de doelgroep, wat ze nodig hebben 

op vlak van ondersteuning en hoe dit verwezenlijkt kan worden op de werkvloer; 
- Je sensibiliseert werkgevers rond inclusief aanwerven (hoe omgaan met diversiteit op de 

werkvloer, taalverwachtingen, uitschrijven van vacatures en selectieprocedures); 
- Je werkt in team om samen met de jobcoaches tot een resultaat te komen; 
- Je overlegt en koppelt terug met de coördinatoren en met de jobcoaches in de andere 

regio’s; 
- Je garandeert efficiënte en vlotte communicatie 

 
Profiel – wij vragen: 

- Je erkent de troeven van diversiteit op de werkvloer en kan deze goed uitleggen; 
- Je hebt zicht op de snel veranderende arbeidsmarkt; 
- Je beschikt bij voorkeur reeds over een netwerk van werkgevers; 
- Je leg gemakkelijk contacten en bent een vlotte netwerker; 
- Je bent een goede organisator; 
- Je hebt goede communicatieve en redactionele vaardigheden; 



- Je kan zeer goed zelfstandig én nauwkeurig werken; 
- Je kan je taken in het Nederlands uitvoeren; 
- Je hebt een goede kennis van het Frans en Engels; 
- Je kan werken met de gangbare computersoftware; 
- Je bent flexibel inzake de invulling van het takenpakket;  
- Je bent woonachtig in Brussel en kan je vlot verplaatsen. 

 
Wij bieden: 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur; 
- Verloning volgens PC 329.01 (sociaal-cultureel werk); 
- Een boeiende job met zeer veel zelfstandigheid en uitdaging; 
- Begeleiding en coaching vanuit vzw AIF+; 
- Kilometervergoeding en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen; 
- Plaats van tewerkstelling: Brussel. 

Vzw AIF+ en haar partners dragen gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. We werven aan 
op basis van competenties en kwaliteiten en niet in functie van afkomst, leeftijd of geslacht.  

Solliciteren: 
Stuur je sollicitatiebrief met cv (mét duidelijke motivatie voor de functie) ten laatste op   
26 november 2019 per mail naar Miriam Yassir, miriam@vzwaif.be. 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 5 december 2019 in Brussel. Indien u voor een 
persoonlijk gesprek wordt uitgenodigd, wordt u daarvan uiterlijk op 29 november 2019 telefonisch 
verwittigd. 
 
Voor meer informatie: contacteer Thaïs Haerens, 0485 33 04 72 
 
Neem ook een kijkje op onze website: www.vzwaif.be. 
 

http://www.vzwaif.be/

