‘Adviseur Sociaal Ondernemerschap’
Als interprofessionele werkgeversfederatie verenigen, verdedigen en
versterken wij sociale ondernemingen, als werkgevers en ondernemers,
vanuit alle sectoren om hun sociale, economische en ecologische impact
te vergroten met respect voor ieders identiteit. Verso is de stem van en
voor alle sociale ondernemingen. Wij verdedigen hun belangen proactief
en oplossingsgericht. Wij steunen onze federaties, hun leden en sociale ondernemingen door hen een
kwalitatieve dienstverlening aan te bieden die bijdraagt aan een professionele werking en een
waardengedreven realisering van hun doelstellingen. Verso groepeert vijftien federaties, actief in de
gezondheidszorg, de welzijnssector, de socioculturele sector, de sector van de aangepaste tewerkstelling de
mutualiteiten. Ons team bestaat uit veertien medewerkers. Je vindt meer informatie op www.verso-net.be.

De socialprofitsectoren zijn in volle groei en verandering. Om in te spelen op nieuwe vragen en
behoeften vanuit de samenleving, moeten sociale ondernemers hun ondernemerschap, creativiteit
en innovatiekracht aanspreken. Werkgevers staan ook voor heel wat uitdagingen op vlak van
arbeidsorganisatie, financiering en intersectorale samenwerking. Verso vzw zoekt nu een ‘Adviseur
Sociaal Ondernemerschap’ met talent voor onderhandelen.

Functieomschrijving
Je kerntaken:
Je bent een eerste aanspreekpunt voor werkgevers en de ledenfederaties van Verso die vragen
hebben over werkgeverschap en ondernemerschap van sociale ondernemingen.
Je volgt de actualiteit en beleidsinitiatieven op en werkt nota’s uit rond thema’s zoals
ondernemerschap, innovatie, goed bestuur, duurzame ontwikkeling, circulaire economie, … Maar
ook de thema’s arbeidsmarktbeleid, klimaat, economie, sociale economie en begroting blokkeren je
schrijftalent niet.
Je bent een enthousiaste ambassadeur van Verso. Uiteraard verwachten we niet dat je
specialistische kennis over al deze thema’s hebt, maar wel dat je in staat bent je erin te verdiepen en
de essentie voor sociale ondernemers eruit te distilleren.
Je onderhandelt vlot en verdedigt onbevreesd Verso’s standpunten in een overleg met
vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, politieke of overheidsinstanties en in adviesraden
zoals de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).
Hiervoor:
Werk je nauw samen met de andere beleidsadviseurs van Verso en de federaties.
Onderhoud je actief een netwerk van:
•
•
•
•

Sociale ondernemers en federaties.
Relevante externe partners, experten, academici.
Vertegenwoordigers van de ledenfederaties van Verso.
Vertegenwoordigers uit de politiek, de Vlaamse administraties, adviesraden, werkgevers en
werknemers.
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Je profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring. Relevante academische
ervaring of beleidsvoorbereidende ervaring is een pluspunt.
Je hebt voeling met de uitdagingen binnen sociale ondernemingen.
Je kunt goed luisteren, je inleven en snel en nauwkeurig analyseren.
Je bent communicatievaardig (schriftelijk en mondeling), je kunt heldere analyses
neerschrijven.
Je kan out-of-the-box denken en ideeën omzetten in beleidsvoorstellen.
Je bent in staat zelfstandig te werken, te plannen en op te volgen.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidshandicap!
Ons aanbod
•
•

•
•

Een voltijds contract (4/5de bespreekbaar) van onbepaalde duur.
Een boeiende functie met erg veelzijdige contacten waarin je verantwoordelijkheid kan
nemen binnen een professionele ondersteuning. Verso is een lerende organisatie, wij
investeren in expertiseverwerving en -opbouw.
Een competitief salaris met extralegale voordelen (groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, …).
Plaats van tewerkstelling is Brussel (buurt Wetstraat/Kunstlaan), met flexibele werkuren en
mogelijkheid tot thuiswerk.

Selectieprocedure
Interesse? Stuur dan ten laatste donderdag 8 oktober 2020 je sollicitatiebrief en CV per e-mail naar
info@verso-net.be of per post naar Ingrid Lieten, Directeur Verso vzw, Kunstlaan 27 bus 14, 1040
Brussel.
Contact en verdere informatie via ingrid.lieten@verso-net.be, 02/739.10.71 en www.verso-net.be.
De eerste selectieronde vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2020.
Sollicitatie-adres
Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) vzw
Ingrid Lieten, Directeur
Kunstlaan 27 bus 14
1040 Brussel
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