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VVOB is een internationale ontwikkelingsorganisatie met 
onderwijsprogramma’s en projecten in 9 landen wereldwijd. Ons hoofdkantoor 
ligt in Brussel, België.  

Wanneer je bij VVOB komt werken, word je een belangrijke speler in VVOB’s missie voor 
kwaliteitsvol onderwijs om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. We 
voeren onze programma’s en projecten uit met één gedeelde passie: de verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs. Onze teams van nationale en internationale experts 
bereiken dit door technische ondersteuning te bieden aan overheids- en andere 
onderwijsactoren. Daarbij zorgen we wereldwijd voor capaciteitsopbouw van 
overheden en andere actoren in het onderwijs. 

Deel jij onze ambitie om ervoor te zorgen dat alle leerlingen wereldwijd kunnen 
genieten van hun fundamenteel recht op kwaliteitsvol onderwijs? Ben jij er ook van 
overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs gelijke kansen verzekert voor iedereen en de 
sleutel tot een rechtvaardigere wereld is?  

We zijn op zoek naar een Allround HR Officer die vanuit ons hoofdkantoor in Brussel 
meebouwt aan een stimulerende werkomgeving en organisatiecultuur waarin mensen 
centraal staan om onze ambities te kunnen realiseren. Wil jij deze uitdaging aangaan? 
Lees dan snel verder!    

Verantwoordelijkheden van 

de HR Officer International 

Staff 

 

Als HR Officer International Staff ben je 

verantwoordelijk voor de uitvoering van 

effectieve en efficiënte HR admin processen voor 

onze international staff, in lijn met de Globale HR 

strategie en procedures en sociale wetgeving. Je 

maakt deel uit van het HR team op het 

hoofdkantoor van VVOB en rapporteert aan de 

Global Lead of HR. Tegelijkertijd werk je nauw 

samen met de andere collega’s op het 

hoofdkantoor en de HR collega’s in de landen.    
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Je takenpakket bestaat onder andere uit:   

• Je volgt de personeelsadministratie (payroll, verzekeringen, fiscaliteit, ...) van onze international staff en 

beantwoordt hun vragen, verleent advies waar nodig.  

• Je zorgt ervoor dat het HR handboek, dat onze HR admin policies en processen bevat, up to date is en dit 

zowel voor international staff als de globale versie voor onze landenteams. Je informeert en adviseert de 

betrokken collega’s hierover. 

• Je coördineert globale security management processen en begeleidt onze landenteams in het opstellen en 

updaten van hun security management plannen. Je werkt mee  aan de continue verbetering van HR processen 

en ondersteunt in verschillende HR projecten en activiteiten 

 

Als jij onze HR Officer International Staff wordt, dan zijn dit onder 

andere zaken waarmee jij je tijdens je werkweek bezighoudt: 

  Je hebt een aantal vergaderingen met HR collega’s uit de landen gepland. 

Samen met hen bekijk je de voor- en nadelen van verschillende contracttypes, 

volgens de sociale wetgeving in deze landen. Op basis van deze informatie maak 

je een globale analyse en bekijk je samen met de Global Lead of HR of er 

wijzigingen nodig zijn. 

 

Een recent gestarte expat is op zoek naar een huurappartement en contacteert 

je met een vraag rond de terugbetalingsvoorwaarden. Je plant een meeting in 

om samen te kijken naar de huisvestingsprijzen en voorwaarden van dat land 

om een duidelijk beeld te schetsen en geeft mee welke documenten 

overgemaakt moeten worden om de huisvestingsvergoeding toe te kunnen 

kennen. 

 

Lunch! Een ideaal moment om bij te praten met de collega’s op hoofdkantoor. 

 

Je hebt een meeting gepland met het HR-team in Kenya om hun security 

management manual voor dit jaar te bekijken aangezien de verkiezingen eraan 

komen en dit voor de nodige politieke onrust kan zorgen. Samen denk je na of 

en welke aanvullende acties nodig zijn, gebaseerd op hun specifieke noden en 

context. 

 

Je bereidt een meeting met een externe expert in fiscaliteit voor. Samen met de 

Global Director of Finance en Global Lead of HR wil je met hen onderzoeken 

hoe we, met een steeds internationaler wordende expat populatie, op een 

correcte manier over taks-gerelateerde zaken communiceren en adviseren. 

 

 

Klinkt dit als jouw droomjob? 

Lees dan verder om te kijken of je aan het gevraagde profiel voldoet 

 



 

Vacaturebericht – juni 2022 – HR Officer International Staff  

 

  

Wie ben jij? 
Als HR officer ben je een administratieve duizendpoot die graag werkt in een internationale 

omgeving.  Je bent een echte teamspeler met goede sociale vaardigheden die graag 

nauwkeurig en georganiseerd werkt. 

Je expertise en ervaring:  

• Je bent in het bezit van een Bachelor diploma, bij voorkeur HR gerelateerd; 

• Je hebt een eerste ervaring in HR administratie en een sterke interesse om te werken in 

een internationale omgeving.  

• MS Office heeft geen geheimen voor jou. 

• Je bent discreet, werkt integer en hebt het vermogen om situaties op een goede en 

empathische manier aan te pakken en op te lossen. 

• Gezien de internationale context waarin je werkt, is het essentieel dat je je zowel 

mondeling als schriftelijk correct en vlot kan uitdrukken in het Nederlands en het 

Engels.   

 

 

Relevante competenties:  

VVOB’s kerncompetenties:   

• Resultaatsgerichtheid 

• Samenwerking 

• Continue leren en verbeteren 

 

Functiespecifieke competenties:    

• Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden 

• Nauwkeurigheid 

• Planning & Organisatie 

• Probleemanalyse en –synthese 

• Betrouwbaarheid 
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Wat bieden wij?  

• Een uitdagende functie in een groeiende internationale organisatie met veel ruimte voor professionele 

ontwikkeling 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 

• Salaris volgens barema B211 (cf. Vlaamse overheid, wat overeenkomt met een bruto maandloon tussen 

€3.340 en €4.205, afhankelijk van relevante werkervaring), gratis woon-werkverkeer met trein, tram, 

metro en bus, maaltijdcheques, hospitaliseringsverzekering, assistance verzekering en groepsverzekering 

• De mogelijk bestaat om tot 60% van je werktijd te telewerken. Zo kan je je werk en je privéleven beter 

op elkaar afstemmen. Verder is ons kantoor in Sint-Gillis vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.  

 

 

Wanneer kan je starten? 
Wat ons betreft zo snel mogelijk! 

 

 

 

  

Volgende stappen?     

Herken je je in bovenstaand profiel? Dan ben jij wellicht de kandidaat die we zoeken en dan  kijken we 

uit naar je motivatiebrief en CV! Tot en met 11 juli 2022 kan je je kandidatuur opladen via volgend 

webformulier: https://on.vvob.org/HR-officer 

Geshortliste kandidaten worden uitgenodigd voor een online schriftelijke proef in de week van 12 juli 

en een online interview op 19 juli in de voormiddag.  

Is dit niet precies de functie waarnaar je op zoek bent? Kijk dan op onze website voor eventuele 

andere functies waarvoor we iemand zoeken op https://www.vvob.org/en/vacancies 

VVOB  heeft als doestelling een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Kwaliteiten van mensen 

zijn doorslaggevend, we motiveren kandidaten te solliciteren ongeacht hun leeftijd, sekse, 

afkomst of handicap.  

 

 

https://on.vvob.org/HR-officer
about:blank
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VVOB – education for development 
Julien Dillensplein 1 bus 2A 

1060 Brussels 
Belgium 

 
T • +32 (0)2 209 07 99 

E •  info@vvob.org 

 
VVOB 
 
@VVOBvzw 
 
VVOB vzw 

www.vvob.org 


