
 

   

Broederlijk Delen VZW  werft aan  
voor de hoofdzetel in Brussel   

 

Beleidsmedewerker Israël en Palestina 

Contract van onbepaalde duur 
 

Je functie 
 
Samen met een honderdtal partnerorganisaties in 12 partnerlanden en duizenden vrijwilligers strijdt 
Broederlijk Delen tegen ongelijkheid en onrecht. We maken (inter)nationaal beweging en 
beïnvloeden in België, op Europees niveau en in onze partnerlanden het beleid. We hebben expertise 
rond voedselzekerheid, grondstoffen en mensenrechten.  
 
Het huidige team beleid van Broederlijk Delen (7 beleidsmedewerkers) werft een nieuwe 
beleidsmedewerker Israël en Palestina aan met expertise rond internationaal humanitair recht. 
 
Je taken 

 
Je takenpakket bestaat uit: 

• Politiek lobbywerk ten aanzien van de relevante Belgische en Europese instellingen. 
o Studiewerk en monitoren van de ontwikkelingen en van het Belgisch en EU buitenlands- 

en ontwikkelingsbeleid in Israël en Palestina. Je werkt hiervoor nauw samen met de 
collega’s beleidsmedewerker en onze Palestijnse en Israëlische partners. 

o Beleidswerk op Belgisch en Europees niveau rond respect voor mensenrechten en 
internationaal humanitair recht in Israël en Palestina. Onder beleidswerk verstaan we 
onder andere politieke actoren informeren over de actuele situatie in de regio, 
lobbywerk rond respect voor internationaal humanitair recht, deelname aan 
parlementaire commissies, organiseren van politieke lobbytours, parlementaire vragen 
voorbereiden, …. 

o Netwerking en samenwerking met organisaties en netwerken actief rond Israël en 
Palestina, in het bijzonder met ons internationaal netwerk CIDSE. 

• Versterken van het politieke lobbywerk van onze partners in Israël en Palestina. 
o In samenspraak met onze Israëlische en Palestijnse partners strategieën voor beleidswerk 

uitdenken en implementeren.  
o Beleidswerk uit de regio koppelen aan internationale en Belgische agenda’s. 

• Politiek bewegingswerk in Vlaanderen. 
o Sensibilisering via lezingen, infoavonden en culturele activiteiten. 
o Begeleiden van reizen en missies naar Israël en Palestina. 
o Mediawerk, zoals schrijven van opiniestukken, toelichting geven op tv of radio, deelname 

aan debat. 
o Uitwerken van initiatieven met vrijwilligers. 

• Relatiebeheer met de Israëlische en Palestijnse partners 
o Opbouw en beheer van een evenwichtige en relevante partner portfolio in Israël en 

Palestina. 
o Opvolging van de financiële en de narratieve dossiers. 
o Jaarlijkse rapportage aan de donoren. 
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Je profiel 
• Je hebt een masterdiploma in een relevante richting of je hebt door ervaring gelijkwaardige 

kennis opgebouwd. 
• Je hebt kennis over de regio en het Belgische en Europese buitenlands beleid hierrond, en wil 

je er verder in verdiepen. 
• Je hebt ervaring met beleidswerk en je kent of hebt interesse in de sector internationale 

solidariteit. 
• Je beschikt over goede communicatievaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) en bent 

vertrouwd met sociale media. 
• Je bent een goede netwerker. 
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands, het Engels en het Frans. Kennis van het 

Arabisch of Hebreeuws is een troef. 
• Je bent leergiering, neemt initiatief, voelt je verantwoordelijk voor je taken en bent praktisch 

ingesteld. Je bent een goede organisator, je kan plannen en prioriteiten stellen en goed 
omgaan met strakke deadlines. 

• Je vindt het geen probleem om af en toe ook ‘s avonds en tijdens het weekend te werken. 
• Je bent bereid en bent in de mogelijkheid om jaarlijks naar Israël en Palestina te reizen. 
• Je herkent jezelf in de identiteit en waarden van Broederlijk Delen en hebt een sterk gevoel 

voor rechtvaardigheid. 
 
Wat bieden we jou? 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

• Een boeiende job in een team van enthousiaste beleidsmedewerkers op de thema’s 
voedselsystemen, grondstoffen en mensenrechten. Broederlijk Delen is een organisatie in 
verandering en staat open voor vernieuwende ideeën rond internationale solidariteit. 

• Een concurrentieel loon binnen de sociaal-culturele sector (PC 329.01, B1b) aangevuld met 
een aantal extralegale voordelen zoals groepsverzekering, maaltijdcheques (3.49 euro), gsm-
abonnement, fietsvergoeding. 

• Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer 

• Een flexibele vakantieregeling 

• Een boeiende en internationale werkomgeving. 

• Glijdende werkuren en mogelijkheid tot deeltijds thuiswerk. 
Je plaats van tewerkstelling is in de hoofdzetel van Broederlijk Delen, op wandelafstand van station 
Brussel-Zuid. 
 
Hoe solliciteer je? 
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 06.02.2023 jouw motivatiebrief en cv naar 
jobs@broederlijkdelen.be met de vermelding van de referentie “beleidsmedewerker Israël en 
Palestina”. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een schriftelijke 
proef en gesprek.  
 
Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Stijn De Reu, 0486 238 914 - 
stijn.dereu@broederlijkdelen.be 
 
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische 
ziekte ... Stel je kandidaat en bouw mee aan internationale solidariteit! 
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