
Medewerk(st)er beleid en campagne (v/m/x) 
80% contract van onbepaalde duur

Viva Salud strijdt voor het recht op gezondheid en soevereine ontwikkeling. Daartoe
ondersteunen we de uitbouw van  sterke sociale  bewegingen die  strijden voor  het
recht op gezondheid in de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo en
elders.  In  België  steunen  we  hun  politieke  strijd  met  acties,  campagnes  en
internationale netwerking. Zo willen we, samen met de sociale bewegingen, mensen
mobiliseren om het Belgische en Europese beleid om te buigen tegen uitbuiting en
onderdrukking, ten gunste van het recht op gezondheid wereldwijd.

F  u  ncti  e     :

Je versterkt ons team Beleid en Campagne in Brussel en bent verantwoordelijk voor de
ontwikkeling  en  opvolging van  campagnes  en  beleidswerk rond  het  thema  sociale
bewegingen voor het recht op gezondheid. Je ondersteunt en wisselt hierbij uit met de
collega’s  die  werken  rond  onze  twee  andere  thema's:  een  sterk  publiek
gezondheidssysteem  en  gezonde  werkomstandigheden.  Je  werkt  nauw samen met
onze  partners  en  met  collega's  die  verantwoordelijk  zijn  voor  fondsenwerving,
communicatie en coördinatie van vrijwilligers. 

T  aken   e  n verantwoordelijkheden   :

• Je  bouwt  expertise  op  over  jouw  thema  en  ontwikkelt  een  strategie  voor
campagne- en beleidswerk in nauwe samenwerking met de  partnerorganisaties
in de Filipijnen, DR Congo en Palestina;

• Je identificeert de belangrijkste actoren om deze campagnes in België en op
Europees niveau te ontwikkelen (vakbonden, sociale bewegingen, ngo’s, …);

• Je volgt de campagnes op van A tot Z, van concept tot uitvoering en evaluatie,
in overleg met het team Beleid en Campagne;

• Je identificeert relevante informatiebronnen en zorgt voor regelmatige opvolging;
• Je vertaalt gespecialiseerde informatie op toegankelijke wijze voor onze externe

communicatie (media, publicaties,  sociale media)  naar onze doelgroepen om
hen te mobiliseren en beleidsveranderingen te bekomen;

• Je vertegenwoordigt Viva Salud in relevante netwerken en werkt samen met andere
organisaties aan beleidswerk en campagnes;

• Je brengt de standpunten van Viva Salud onder de aandacht van relevante beleids- 
en opiniemakers. 

Profi  e  l     :

• Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een relevante richting (of je hebt
ervaring  met  het  opzetten  en  uitvoeren  van  campagnes  en



beleidsbeïnvloeding) 
• Je hebt affiniteit met de kernthema's van Viva Salud en de landen en regio's

waarrond Viva Salud actief is
• Je hebt kennis van beleidsprocessen op Belgisch en Europees niveau 
• Je hebt ervaring in het samenwerken met diverse organisaties en je aarzelt

niet om naar hen toe te gaan en hen te ontmoeten
• Je  kan  mensen  motiveren  en  enthousiasmeren  om  samen  resultaten  te

behalen
• Je hebt een goede pen en communiceert  vlot  
• Je bent creatief en denkt out of the box
• Je beschikt over analytische vaardigheden enkan zelfstandig research doen

rond de relevante thema's
• Je  beschikt  over  de  nodige  didactische  vaardigheden  om  heldere  en

boeiende vormingen te geven aan verschillende doelgroepen 
• Je beschikt over de nodige computervaardigheden en werkt vlot met sociale

media
• Je kan zelfstandig werken en functioneert ook goed in teamverband
• Je  beheerst  het  Nederlands en/of  het  Frans uitstekend,  hebt  een actieve

kennis van de andere landtaal (mondeling en schriftelijk) en je begrijpt ook
goed Engels

• Je bent bereid je te verplaatsen en waar nodig avond- en weekendwerk te
verrichten

Aanbod

• Contract van onbepaalde duur (80%) 
• Indiensttreding in september 2022
• Je  komt  terecht  in  een  enthousiast  team  en  een  flexibele  en  uitdagende

werkomgeving  met  ruimte  om  creatieve  ideeën  te  realiseren  in  een
internationaal kader

• Mogelijkheid tot vorming
• Mogelijkheid tot gedeeltelijk telewerk
• Loon- en arbeidsvoorwaarden B1c volgens PC 329.01
• Volledige vergoeding van woon-werkverkeer
• Jouw talent is belangrijker dan je afkomst, leeftijd, geslacht,  genderidentiteit,

genderexpressie of seksuele geaardheid

Geïnteresseerd in deze job?

Stuur je motivatiebrief en cv voor 10 juli 2022 naar vacatures  @vivasalud.be   
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