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Beleidsmedewerker Hoger
Onderwijs

Vacature
Ben je een geboren dossiervreter? Weet je alles af van hoger onderwijs en kan je

dossiers en standpunten helder uitschrijven en onderbouwen? Ben jij het type dat in

sneltempo aan vrijwilligers de essentie van een dossier kan uitleggen? Dan ben jij de

persoon die we zoeken!

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) werft een voltijds

beleidsmedewerker (100%) aan. Als beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk

voor de inhoudelijke en beleidsondersteunende werking op de domeinen onderwijs,

sociaal, diversiteit en internationaal.

We werken met een klein team van medewerkers en een groot team vrijwilligers. We

zijn op zoek naar een goede manager en beleidsondersteuner die met

beperkte middelen grootse resultaten kan boeken.

VVS is de overkoepelende vereniging van studentenraden in Vlaanderen. Ze behartigt

de studentenbelangen op het Vlaams, federaal en Europees niveau. We werken

daarvoor samen met studentenvertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen en

beleidsinstellingen hoger onderwijs. Dit alles kadert binnen basisdoelstellingen van

VVS: werken aan de democratisering en de kwaliteit van het hoger onderwijs.
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Wat is je opdracht?
Als beleidsmedewerker (100%) ben je verantwoordelijk voor de volgende aspecten
van de organisatie:

● Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van sociale, onderwijs-, diversiteits-, en
internationale thema’s in het hoger onderwijs en schrijft hier nota’s en standpunten over.

● Je volgt de actualiteit van het onderwijs zeer nauw op met het oog op het ontdekken van
kansen en bedreigingen voor de democratisering en de kwaliteit van het onderwijsproces.
Je levert een inhoudelijke bijdrage aan persberichten en interne mails.

● Je bent verantwoordelijk voor de werking van de inhoudelijke werkgroepen, die je
inhoudelijk en praktisch voorbereidt, notuleert en opvolgt.

● Je zorgt ervoor dat nieuwe VVS-vertegenwoordigers weten hoe een externe vergadering
werkt, welke rol VVS erin speelt en hoe zij voldoende het standpunt van VVS kennen om
het op de externe vergadering te kunnen vertegenwoordigen.

● Je leert geleidelijk aan de standpunten van VVS kennen en te situeren in dossiers. Je wordt
mee het geheugen van de organisatie en geeft die kennis door.

● Je ondersteunt en begeleidt VVS-studentenvertegenwoordigers vervolgens op praktisch en
inhoudelijk vlak in de voorbereiding op externe vergaderingen. Je bewaakt dat VVS puur de
stem van studenten vertegenwoordigt.
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Wie zoeken we?
We zoeken een m/v/x die het potentieel en enthousiasme heeft om zichzelf verder te
ontplooien in de wereld van het hoger onderwijs. Met dat in het achterhoofd ben je een
geschikte kandidaat voor de Vlaamse Vereniging van Studenten.

Onze ideale beleidsmedewerker voldoet aan de meeste (maar niet perse aan alle)
aspecten van volgende beschrijving:

● Je hebt een hart voor studenten(vertegenwoordigers) en werkt graag met
hen samen;

● Je hebt een uitgesproken interesse in onderwijs en beleidsbeïnvloeding en
liefst ook ervaring/voeling in deze domeinen;

● Je bent een dossiervreter en kan je snel in nieuwe onderwerpen inwerken en
erover bijleren;

● Je bent een coachend type die vrijwilligers kan scholen in nieuwe onderwerpen
en hen er in sneltempo alle essentiële zaken over kan bijleren;

● Je werkt participatief, staat open voor ideeën van anderen en feedback en je
kan zelf constructieve feedback formuleren;

● Je bent communicatief en kan complexe thema’s en beslissingen vertalen naar
een heldere gemotiveerde boodschap voor je doelgroep;

● Je bent stressbestendig en kan heel wat ballen in de lucht houden;

● Je bent een bruggenbouwer en een netwerker eerste klasse;

● Je hebt minimum een bacherlordiploma hoger onderwijs;

● Je hebt ervaring met aantoonbare eindverantwoordelijkheid over (grote) projecten
en/of ervaring in het werken in teams en/of je kan je ervaring mondeling
aantonen.

Wat bieden wij?
● Een voltijdse aanstelling (38 uur/week).

● Een contract van bepaalde duur voor twaalf maanden.

● Loon naar functie (volgens paritair comité 329.01 – B1b; incl. eindejaarspremie).

● Twintig betaalde vakantiedagen (let op: dit is anders indien je pas bent
afgestudeerd).

● Volledige terugbetaling woon-werkverkeer.
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● Werkplaats: Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel.

● Een aangename en uitdagende werkomgeving in een klein en jong team.

● Indiensttreding begin/midden december.

Enthousiast?
Niet twijfelen! Solliciteren doe je tot en met woensdag 24 november door een
enthousiaste en persoonlijke motivatiebrief met cv te sturen naar info@vvs.ac. Dit met
vermelding “Sollicitatie beleidsmedewerker hoger onderwijs VVS” ter attentie van Julien
De Wit (bestuurder VVS).

● Een panel maakt een eerste selectie, op basis van de motivatiebrief en de cv.

● De gespreksronde gaat normaal gezien door op vrijdag 26 november 2021 of
zaterdag 27 november 2021.

● Op donderdagavond 25 november vindt een praktische proef plaats.

● Je start met werken op woensdag 1 december 2021 (in onderling overleg).

● Voor bijkomende vragen kan je ons elke weekdag van 9u30 tot 17u bereiken op
het telefoonnummer 02 893 24 84 of via info@vvs.ac.

Jouw talent is belangrijker dan je gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, beperking of
levensbeschouwing. De Vlaamse Vereniging van Studenten waardeert diversiteit, ook in haar
personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden.
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