
 

 

 

 

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle 

technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of 

toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen om en bij 

de 300.000 werknemers vertegenwoordigen. We zijn trots dat meer dan 1.800 

lidbedrijven vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: 

adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal 

ondernemingsklimaat. 

  

Agoria beschikt over een team van 200 gemotiveerde professionals. Dankzij hun 

respectieve vakkennis, competenties en netwerk zorgen zij ervoor dat onze organisatie 

in staat is om een hoogwaardige en performante dienstverlening aan te bieden. 

 

Om ons Expertisecentrum Sociaal voor ons kantoor in Gent te versterken, zijn wij op 

zoek naar een  

 

Expert Social Affairs(m/v) 
 
Taken: 

 Je adviseert en ondersteunt de lidbedrijven: 

o in de toepassing van de sociale reglementering waarin u de HR-

beleidsaspecten ervan integreert; 

o rond bepaalde HR-thema’s zoals loon- en arbeidsvoorwaarden; 

o in hun sociaal overleg (werking overlegorganen, sociale 

conflicten). 

 Je geeft hen assistentie op het terrein. 

 Je volgt één of meerdere sociaal-politieke of sociaal-rechtelijke 

thema’s ten gronde (politieke voorbereidingsfase, ontwikkeling in de 

wetgeving, de rechtspraak en de praktijk) zodat je in dit onderwerp een 

uitgesproken expert wordt. 

 Je neemt de leiding van of participeert in werkgroepen en projecten. 

 Je geeft opleiding en seminaries. 

 
Gewenst profiel: 

 Je hebt een diploma licentiaat/master in rechten of een gelijkwaardige 

ervaring; 

 Je hebt een goede praktijkkennis van sociaal recht en sociaal overleg; 

 Je hebt een relevante professionele ervaring in een HR-omgeving, bij 

voorkeur in een bedrijf; 

 Je kan problemen analyseren en synthetiseren; 

 Je bent creatief en oplossingsgericht;  

 Je bent klantgericht en contactvaardig; 

 Je beschikt over communicatieve en redactionele kwaliteiten; 

 Je geeft blijk van zin voor initiatief; 

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

 Je bent tweetalig Nederlands/Frans met goede kennis van het Engels 

 

 

 

Wij bieden 

Bij Agoria kom je terecht in een professionele en moderne werkomgeving met 

een transparante, gestroomlijnde organisatiestructuur. Wij bieden jou 



 

 

flexibele arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk salaris, aangevuld met 

interessante bijkomende voordelen. Je krijgt bij ons de kans om jouw 

competenties optimaal te ontplooien.  

 

Contact   

Geïnteresseerd? Stuur dan snel een korte motivatiebrief met duidelijke 

vermelding van de functie waarvoor je solliciteert samen met jouw curriculum 

vitae naar job@agoria.be. 


